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Sammanfattning 
Uppsalahem är Uppsalas största fastighetsbolag och arbetar aktivt med energifrågor. Ett 

steg i deras miljöarbete är att implementera mer förnybar energi i sitt fastighetsbestånd. 

Målet med detta projekt är att ta fram rutiner som underlättar för fastighetsägare vid 

utredning och installation av lokal förnybar el- och värmeproduktion samt energilagring. 

Arbetet har utförts i projektform med tidssatta delmål.  

Projektet har resulterat i en manual som inkluderar rutindokument för nybyggnation, 

förnyelse respektive renovering. Rutindokumenten är tänkta att läsas fristående från 

manualen för att enkelt kunna användas i fastighetsägarens fortlöpande arbete. 

Rutindokumenten innehåller en kortfattad introduktion till energiteknikerna samt vilka 

tekniker och kombinationsmöjligheter som bör utredas. Dessutom ingår regler och krav 

för varje teknik samt vad som ska beaktas vid kontakt med konsult. I manualen finns 

fördjupad information om teknikerna och implementeringsprocessen.  

För att bidra med ett illustrativt exempel på en utredning av några av de energitekniker 

som rekommenderas i manualen utfördes simuleringar i Matlabs simuleringsprogram 

Simulink. Simuleringar har genomförts på utvalda fastigheter inom Uppsalahems 

fastighetsbestånd i form av ett nybyggnationsobjekt och ett förnyelseobjekt. Dessutom 

har simuleringar i något större skala gjorts på ett fiktivt bostadsområde. Simuleringarna 

med tillhörande kostnadsanalyser utfördes i enlighet med manualen och dess 

rekommendationer. Utifrån simuleringsresultaten kunde ett antal kvalitativa slutsatser 

dras, exempelvis framgick tydligt sambandet att täckning av en högre andel av 

fastighetens energibehov medförde en större överproduktion som inte kunde utnyttjas i 

byggnaden.  Simuleringarna innehåller förenklingar men bedöms ändå visa att 

manualens rekommenderade energitekniker har potential att vara lönsamma i 

fastigheter. 

En faktor som i dagsläget bromsar implementeringen av förnybar energi i flerbostadshus 

är att det finns ett behov av ökad kunskap och utarbetade rutiner hos fastighetsägare. 

Genom att bidra med rekommendationer av lämpliga tekniker samt rutiner för 

upphandling och kontakt med konsult, kan manualen bidra med att underlätta och 

påskynda införande av förnybar energiteknik i fastighetsbeståndet.  
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Abstract 
Uppsalahem is the largest real estate company in Uppsala and they work actively with 

energy issues. One part of their environmental work is to implement more renewable 

energy in their properties. The target with this project is to facilitate investigation and 

installation of local renewable electrical and heat production and energy storage. 

The project has resulted in a manual which includes routine documents for new 

construction, renovation and total renovation. The routine documents can be read 

independent and includes a short introduction to the energy techniques and 

combination possibilities between them. It also includes the most important rules for 

each technique and what to take into account when handling with a consultant. More 

information about the techniques and the implementation process is found in the 

manual.  

To evaluate the function of the manual, a simulation model has been developed. 

Simulations have been made at selected properties and energy techniques among 

Uppsalahems housing. To estimate the viability of the simulated systems, a cost analysis 

has been made. 

Simulations in Simulink were performed to investigate some of the techniques 

recommended by the manual. The simulations have been made on selected properties, 

one new construction and one renovation project. Simulations have also been made on 

a fictitious enlarged residential area. Cost analysis and simulations were performed 

according to the manual and its recommendations. A number of conclusions can be 

made from the simulation result. For example, if the system is dimensioned to satisfy a 

higher amount of the energy requirement of the property, there will be a greater 

overproduction that cannot be utilized in the property. The simulations contain 

simplifications but it still shows that the techniques recommended in the manual have 

potential to be profitable in the property.  

That real estate companies have insufficient knowledge and routines is one aspect that 

today delays the implementation of renewable energy in properties. By contributing 

with recommendations of appropriate techniques and routines for purchase and contact 

with consultant, the manual can ease implementation of renewable energy techniques 

in properties.  
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Förord 
Detta projekt har syftat till att ta fram en manual som är tänkt som ett stöd för 

fastighetsägare, främst Uppsalahem AB. Manualen behandlar implementering av 

förnybara energilösningar vid nybyggnation, förnyelse och renovering av fastigheter. 

Detta kandidatarbete är utfört inom Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid 

Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Uppsalahem AB. 

Uppsalahems vision är att vara det grönaste bostadsbolaget i Uppsala och bidra till en 

hållbar livsstil. Uppsalahem bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med 

hög kompetens äga, förvalta och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser 

i livet. Till det har Uppsalahem ägardirektiv om att:  

● Delta aktivt i arbetet med stadsutveckling  

● Stödja tillämpningen av ny och förnybar energiteknik 

● Jobba med energieffektivisering 

● Vid utvärdering tillämpa LCC-kalkylering (Livscykelkalkylering) 

Åtgärder för att minska energianvändningen har stor plats i Uppsalahems planering för 

att skapa ett långsiktigt hållbart boende. Nästa naturliga steg i att utveckla 

verksamheten är att utarbeta metodik, rutiner och lösningar för att få in förnybar 

energiproduktion för försörjning av Uppsalahems fastigheter på ett metodiskt och 

affärsmässigt sätt. Idag görs detta från projekt till projekt men i framtiden skall strategi, 

metodik och rutiner för detta vara en naturlig del i Uppsalahems arbete med att med 

hög kompetens äga, förvalta och utveckla fastigheter. 

Idag har Uppsalahem två solvärmeanläggningar där lokalt förnybar energiproduktion 

sker. Under uppförande är dessutom ett nytt hus, Frodeparken, vars solcellsfasad 

beräknas producera ca 70 000 kWh/år. Ett lågenergihus, Holmfrid, är även under 

uppförande och kommer ha solfångare för att bereda varmvatten.  

För att underlätta och påskynda installation av förnybar energi i bostäder har 

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, i en 

rapport från december 2012 kommit fram till att det behövs en beslutsguide. Denna 

guide bör bland annat innehålla hur anläggningen ska dimensioneras och hur 

fastighetsägaren kan gå till väga vid implementering. Detta visar att det finns en 

efterfrågan och ett behov av denna manual. Vi hoppas därmed att manualen kommer 

att vara till stor nytta och att det finns ett intresse för att bearbeta och fördjupa denna 

studie.  
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Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram strategi och metodik för hur Uppsalahem ska implementera 

förnybar energi i sitt bostadsbestånd. För detta utvecklas en arbetsmetodik som förenklar 

implementering av lönsam förnybar energitillförsel i byggnaders olika livscykelfaser (nybyggnation, 

förnyelse, energibesparingsprojekt, renovering). Metodiken ska innehålla förslag på åtgärder, 

arbetssätt att analysera dessa samt ett ekonomiskt perspektiv. 

Projektet syftar därmed till att uppnå följande nyttor: 

1. Ge beställaren applicerbar metodik, rutiner och checklistor för att få in förnybar 

energiproduktion i: 

a. nyproduktionsprojekt 

b. förnyelseprojekt 

c. renoveringsprojekt 

d. befintligt bestånd 

 

2. Strategi, metodik och checklistor skall bidra till att Uppsalahem som fastighetsägare får in så 

mycket förnybar energiproduktion för sin energiförsörjning som möjligt ur ett 

företagsekonomiskt lönsamhetsperspektiv.  

 

3. Resultatet av projektet skall ge besked angående om Uppsalahem, genom att anamma 

resultatet, med lönsamhet kan minska sitt behov av köpt energi i förhållande till dagsläget. 

Därigenom skulle behovet av externa leverantörer och Uppsalahems utsatthet för 

prisökningar på energimarknaden minskas.  

Mål 
Projektet skall till 2013-06-05 leverera en strategi och metodik inkluderande logiska flödesscheman 

och checklistor som kan föras in i Uppsalahems rutiner för implementering av förnybar 

energitillförsel. Detta skall vara förenligt med Boverkets byggregler (BBR) för alternativa 

energiförsörjningssystem. 

Leveransen kommer bestå av en manual (uppslagsverk) där användaren finner metodik, checklistor, 

förslag på åtgärder för byggnadernas olika faser, konsekvensanalys av åtgärderna och hur detta kan 

utvärderas ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv.  

Arbetet skall grundas på teori, simuleringar samt validering av manualen mot fastigheter i olika faser. 

Modellen för simuleringarna kommer att konstrueras i projektet. 

Metod 
Projektet har utförts i fem sprintar, det vill säga tidsintervaller inom vilka specificerade delmål ska 

vara uppfyllda. Vad som ingått under respektive sprint framgår i bilagan Tidplan. Under arbetets gång 

har projektdeltagarna jobbat i mindre arbetsgrupper som tittat på olika energitekniker. Inom de 
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enskilda arbetsgrupperna utarbetades delmål för de aktuella områdena. Arbetsgrupperna har 

gemensamt tagit fram manualstruktur och simuleringsmodell. Resultatet utvärderades genom att 

tillämpa manualen på fastigheter inom nybyggnation, förnyelse respektive renovering. På dessa 

fastigheter har även simuleringar och kostnadsanalys genomförts.  

Referens 
Under bilagor finns samtliga relevanta dokument som tagits fram under arbetets gång.  

 I bilaga Mötesprotokoll finns alla mötesprotokoll under perioden mars-juni.  

 I bilagorna Projektidé och Projektdefinition finns de syften och mål arbetet har utgått ifrån.  

 I bilaga Tidplan finns dels den ursprungliga tidplanen samt revisioner av denna. 

 I bilaga Ärendelogg redovisas alla ärenden som gjorts under projektet.  

 I bilaga Dokumentförteckning finns en förteckning över dokument som ingår i projektet. 

 I bilagan Sprint 1 finns alla rapporter som gjorts under sprint 1 vilket är dokument om allmänna 

delmål, avgränsningar inom valda tekniker, bortvalda tekniker och manualstrukturen.  

 I bilaga Sprint 2 finns alla rapporter som gjorts under sprint 2 vilket är dokument om 

byggnadsfaser, förord och lönsamhet.  

 I bilaga Sprint 3 finns beräkningar för att bedöma lönsamhet och för dimensionering av de 

olika teknikerna.  

 I bilaga Sprint 4 finns dokument om kostnadsanalyser.  

 I bilaga Manual finns den slutgiltiga manualen med rutindokumenten.  

Resultat 

Manual 
Manualen som detta arbete resulterat i finns i bilaga Manual och behandlar olika förnybara 

energitekniker för värme- och elproduktion samt energilagring. Manualen beskriver om och hur 

dessa tekniker kan implementeras i fastighetens olika faser, vilka kombinationsmöjligheter som finns 

mellan teknikerna samt hur man kan bedöma investeringens lönsamhet. Även tre fallstudier på 

fastigheter inom förnyelse, nybyggnation och renovering har gjorts enligt manualens instruktioner 

och genom simuleringar. 

Manualen består även av tre rutindokument, ett för nybyggnation, ett för förnyelse och ett för 

renovering, som kan läsas helt fristående från manualen och är tänkta att användas i Uppsalahems 

rutiner. En skiss över hur manualen och rutindokumenten är tänkta att användas framgår i figur 1.  
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Figur 1. Skiss över hur manualen är tänkt att användas. 

 

De tre rutindokumenten är uppbyggda på samma sätt och börjar med ett körschema över 

byggprocessen. Detta beskriver var i byggprocessen som förnybar energiteknik bör tas hänsyn till. 

Sedan följer en rekommendation angående vilka tekniker som bör utredas och hur dessa kan 

kombineras med varandra och andra energitekniker. Energiteknikerna förklaras därefter kortfattat. I 

avsnittet Inför upphandling och kontakt med konsult beskrivs vad konsulten bör informeras om vid 

utredning, vad konsulten bör tas hänsyn till och vad denne ska redovisa. Här finns även information 

om vad som bör tänkas på vid upphandling. Slutligen beskrivs de viktigaste tillstånden och kraven för 

de rekommenderade teknikerna.  

I manualen finns fördjupad information om det som kortfattat tas upp i rutindokumenten. Dessutom 

innehåller den vilka antaganden och avgränsningar som gjorts. Det finns även förslag på hur en 

utbyggnad av manualen bör gå till och vilka energitekniker som då bör inkluderas. Som bilaga till 

manualen finns data och information om de simuleringar som har gjorts på utvalda fastigheter och 

tekniker.  
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Simulering 
I detta projekt togs utöver manualen en simuleringmodell av ett hus fram i Matlabs 

simuleringsprogram Simulink. Syftet med simuleringsdelen är att ge ett illustrativt exempel på hur en 

undersökning i anslutning till manualen kan se ut. Dessutom skall simuleringen bidra med en grov 

uppskattning av vilka besparingar en eventuell implementering av förnybar energiproduktion och 

lagring skulle innebära för fastighetsägaren.  

En översiktlig bild av modellen visas i figur 2 nedan. Modellen är uppbyggd av olika moduler för 

elbehov, solelproduktion, batterilager, värmebalans huset, solvärmeproduktion samt lång- och 

korttidslager av värme. Genom att ändra inparametrarna till modellen så som exemeplvis elbehov, u-

värden på väggar, fönster och tak samt takyta på fastigheten anpassas simuleringen för den aktuella 

byggnaden. En mer noggrann beskrivning av modellen återfinns i bilagan Simulering till manualen.  

 
Figur 2: Översiktlig bild av simuleringsmodellen 

Utfall av simuleringarna 

Simuleringar genomfördes på fastigheterna Frodeparken (nybyggnationsobjekt), Kilgärdesvägen 3A-

3B (förnyelseobjekt) samt ett fiktivt bostadsområde bestående av 20 fastigheter baserade på 

information om Kilsgärdesvägen. En närmare beskrivning av de olika simuleringsfallen finns i bilagan 

Simulering till manualen. Där återfinns även resultaten i sin helhet. 

På Frodeparken simulerades olika fall med installation av solceller. Dels simulerades två stora 

solcellsanläggningar (462 solcellspaneler) med batterilager på 12 respektive 30 batterier. Den ena 

anläggningen är dimensionerad för att täcka den sammanlagda medeleffektförbrukningen för 

fastighets- och hyresgästel medan den andra anläggningen enbart används för fastighetselbehovet. 

Dels simulerades installation av två mindre anläggningar (158 paneler) där solcellspanelerna 
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monterades på fasaden (vilken har formen av en båge centrerad kring söder) respektive på taket. 

Dessa två anläggningar krävde inget batterilager då toppeffekten från solcellerna motsvarar det 

konstanta fastighetselbehovet. I tabell 1 visas de översiktliga resultaten från simuleringen på 

Frodeparken. 

 

Tabell 1. Resultat för Frodeparken 

Fall nr 1. Stor 
anläggning för 
fastighets- och 
hyresel. 

2. Stor 
anläggning för 
fastighetsel 

3. Liten 
anläggning på 
fasaden. 

4. Liten 
anläggning på 
taket. 

Antal solcellspaneler 462 462 158 158 
Montering av 
solcellsanläggningen 

Monterad med 
90ᵒ vinkel på 
fasad välvd kring 
söderläge. 

Monterad med 
90ᵒ vinkel på 
fasad välvd kring 
söderläge. 

Monterad med 
90ᵒ vinkel på 
fasad välvd kring 
söderläge. 

Monterad med 
42ᵒ vinkel på tak 
välvt kring 
söderläge. 

Antal batterier 12 30 0 0 
Årlig produktion av 
solel [kWh] 

37 600 37 600 12 900 17 500 

Minskat behov av 
inköpt el [kWh] 

37 000 35 300 12 800 16 800 

Utnyttjandegrad*  98 % 94 % 99 % 96 % 
Täckningsgrad** 11 % 30 % 11 % 14 % 
Årlig besparing av 
inköpt elektricitet [kr] 

80 100 76 400 27 700 
 

36 800 

Uppskattad 
investeringskostnad för 
anläggningen [kr] 

991 400 1 085 000 317 600 317 600 

Återbetalningstid [år] 12,4 14,2 11,5 8,6 
*Andelen av solelproduktionen som nyttjats i byggnaden.  

**Andelen av elbehovet som täcks av solel, i fall 2-3 avses enbart fastighetselbehovet och i fall 1 inkluderas hyresgästselen. 

På Kilsgärdesvägen 3A-3B simulerades två fall av solelproduktion och två fall av solvärmeproduktion. 

Den första solelanläggningen bestod av 22 solcellspaneler och 5 batterier och var dimensionerad för 

att producera cirka 1/3 av dygnsbehovet av fastighetselen. Den andra solelanläggningen var 

dimensionerad med 7 solcellspaneler (utan batterilager) och var dimensionerad så att solcellernas 

toppeffekt skulle kunna täcka fastighetselbehovet.  Den första solvärmeanläggningen simulerades 

med 38 solvärmepaneler och en ackumulatortank på 5 m3 och var dimensionerade för att täcka cirka 

25 % av fastighetens värmebehov samt allt behov för uppvärmning av varmvatten.  Denna simulering 

genomfördes också med en ackumulatortank på 10m3. Den andra solvärmeanläggningen simulerades 

med 19 solvärmepaneler och en ackumulatortank på 5 m3 för att minska överproduktionen av 

solvärme under sommaren jämfört med den första anläggningen. En översikt av resultaten från 

simuleringen på Kilsgärdesvägen 3A-3B visas i tabell 2 och 3 nedan. I vissa av fallen var skillnaderna 

mellan de olika simuleringarna mycket små. För att påvisa skillnaderna redovisas de fullständiga 

resultaten i paranteser. Då osäkerheten i simuleringarna är stor, ska detta inte tolkas som den 

säkerhet med vilken resultaten önskas redovisas. 

Tabell 2: Resultat från solcellsimuleringen på Kilsgärdesvägen 3A-3B 

Fall nr 1: 22 solcellspaneler, 5 2: 7 solcellspaneler, 0 
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batterier batterier 

Antal solcellspaneler 22 7 
Montering av 
solcellsanläggningen 

22o 22o 

Antal batterier 5 0 
Årlig produktion av solel [kWh] 4 890 1 585 (1 584,9) 
Minskat behov av inköpt el 
[kWh] 

4 570 1 584 (1 584,6) 

Utnyttjandegrad 93 % (93,46 %) 100 % (99,98 %) 
Täckningsgrad av fastighetens 
behov 

35 % 12 % 

Årlig besparing av inköpt 
elektricitet [kr] 

9 897 3 467 

Uppskattad 
investeringskostnad för 
anläggningen [kr] 

101 750 22 400 

Återbetalningstid [år] 10,3 6,5 

 
Tabell 3: Resultat från simulering av värmebehov och solvärmeproduktion för Kilsgärdesvägen 3A-3B 

Fall nr: 3: Anläggning på 91,6 
m2 

(Fall3 med större 
ackumulatortank) 

4: Anläggning på 45,8 
m2 

Antal 
vakuumsolvärmepaneler  

38 – ger 91,6 m2 

absorbatorarea 
38 – ger 91,6 m2 

absorbatorarea 
19 – ger 45,8 m2 

absorbatorarea 
Montering av 
solvärmeanläggningen 

Monterad med 42ᵒ 
vinkel på sadeltak i 
SSÖ-läge 

Monterad med 42ᵒ 
vinkel på sadeltak i 
SSÖ-läge 

Monterad med 42ᵒ 
vinkel på sadeltak i 
SSÖ-läge 

Storlek ackumulatortank 
[m3] 

5 10 5 

Husets totala 
fjärrvärmebehov utan 
åtgärd [kWh] 

115 620 115 620 115 620 

Värmebehov exklusive 
varmvatten [kWh] 

94 500 94 500 94 500 

 Årlig Solvärmeproduktion 
[kWh] 

51 500 51 500 25 754 

Köpt fjärrvärme[kWh] 90 800 89 910 98 270 
Minskat behov av inköpt 
fjärrvärme [kWh] 

24 820 25 710 17 350 

I det fiktiva bostadsområdet med 20 fastigheter baserade på Kilsgärdesvägen simulerades en 

solvärmeanläggning med 54 solvärme paneler samt 5 m3 ackumulatortank per hus. Till detta 

bostadsområde simulerades även ett långtidslager av värme i form av ett borrhålslager som är 

kopplat till alla fastigheter. Denna simulering utfördes för att undersöka om solfångarnas 

täckningsgrad och utnyttjandegrad kunde förbättras med ett långtidslager jämfört med då endast ett 

korttidslager används. Resultaten visas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Resultat från simulering av värmebehov och solvärmeproduktion med två dimensioneringar för ett fiktivt 
bostadsområde baserat på Kilsgärdesvägen 

Fall nr: 5: Anläggning på 130 m2 per fastighet på 
20 fastigheter 

Antal vakuumsolvärmepaneler  54 paneler x 20 fastigheter 
Montering av solvärmeanläggningen Monterad med 42ᵒ vinkel på sadeltak i 
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SSÖ-läge 
Storlek ackumulatortank [m3] 5 x 20 fastigheter 
Områdets totala fjärrvärmebehov utan 
åtgärd [kWh] 

2 385 700 

Årlig Solvärmeproduktion för alla 
fastigheter [kWh] 

1 463 900 

Köpt fjärrvärme[kWh] 1 288 700 
Minskat behov av inköpt fjärrvärme [kWh] 1 097 000 
Värmepumpens behov [kWh] 174 800 
Lagringsförluster, inlagring samt över tid 
[kWh] och [%] 

327 743, eller 32,13 % 

Utnyttjandegrad - lagringsförluster genom 
solvärmeproduktion 

77,6 % 

Täckningsgrad - minskat behov genom 
totalbehov 

46,0 % 

Årlig besparing av inköpt fjärrvärme [kr] 1 083 000 
Uppskattad investeringskostnad för 
anläggningen [kr] 

11 400 000 

Återbetalningstid [år] 10,5 

Validering och känslighetsanalys 

Validering och känslighetsanalys har utförts på valda delar av simuleringens resultat och dessa 

presenteras nedan. Notera dock att ingen fullständig validering eller uppskattning av osäkerheten 

rymts i denna studie, vilket innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet. Simuleringen med 

tillhörande resultat är främst avsedda att vara ett illustrativt exempel på hur en utredning i samband 

med användning av manualen kan se ut samt ge en grov uppfattning av vad en sådan undersökning 

skulle kunna innehålla. I verkligt fall med konsult behöver utredningen vara mer detaljerad och även 

innehålla en osäkerhets- och känslighetsanalys. Även om simuleringen innehåller relativt stor 

osäkerhet påverkar detta inte manualens innehåll i sig. 

De valideringar och känslighetsanalyser som genomförts återfinns i sin helhet i manualens 

simuleringskapitel och här redogörs endast kortfattat för resultaten av dessa. Den modellerade 

värmebalansen för byggnaden har jämförts mot data för den aktuella fastighetens värmebehov per 

ytenhet och år. Solvärmeproduktionen har även jämförts mot typiska värden för energiproduktionen 

per ytenhet och år för vakuumsolfångare. I båda ovan nämnda fall visade jämförelsen att de 

modellerade resultaten stämde väl överens med referensvärdena. För att styrka rimligheten i 

modellens beräkningar av solinstrålning mot ett plan har den modellerade solinstrålningen jämförts 

med givna data för total solinstrålning mot ett plan i rakt söderläge och 40ᵒ vinkling. Även i denna 

jämförelse framkom att korrelationen mellan modellens beräkningar och referensdata var god, se 

figur 3 nedan. 
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Figur 3. Jämförelse av modellerad solinstrålning och referensdata 

Känslighetsanalyser genomfördes på kostnadsberäkningarna. För solcellsanläggningarna på 

Frodeparken hade kalkylränta, ekonomisk livslängd eller hyresinkomst ingen större inverkan på 

lönsamheten.  Då investeringskostnaden ökades respektive minskas med 20 % blev dock 

återbetalningstiden 2 år längre respektive kortare. Känslighetsanalysen i fallet med solcellerna på 

Kilsgärdesvägen 3A-3B gav liknande resultat. För solvärmeanläggningarna på Kilsgärdesvägen 3A-3B 

hade en ändrad ekonomisk livslängd med ± 20 % endast mycket låg inverkan på lönsamheten. En 

sänkt kalkylränta ger något högre annuitet. Vid ökning av investeringskostnad med 20 % ökar 

återbetalningstiden med 2 år, medan den minskar med 2 år då investeringskostnaden minskar med 

20 %. I båda fall är investeringen fortfarande lönsam då annuiteten är positiv. 

Slutsatser 

Simulering 
Här presenteras de viktigaste kvalitativa slutsatserna som dragits baserat på simuleringens resultat. 

En fullständig analys av simuleringsresultaten återfinns i bilagan Simulering i manualen . Från 

simuleringen på solcellsanläggningar på Frodeparken framkom att då solcellerna monteras i optimal 

vinkel på taket istället för på fasaden ökar den årliga solelproduktionen med en inte obetydlig andel. I 

simuleringen ökade täckningsgraden (andelen av fastighetselbehovet som täcktes av solel) med tre 

procentenheter då solcellsanläggningen var takmonterad. Den högre täckningsgraden medförde 

även en något lägre utnyttjandegrad (andelen av solcellernas energileverans som kom till nytta för 

fastighetens elbehov). 

Korrelation mellan ökad täckningsgrad och sänkt utnyttjandegrad var genomgående för alla 

solcellssimuleringar som genomfördes, såväl på Frodeparken som för Kilsgärdesvägen. Detta kan 

förklaras av att en solcellsanläggning som är större i förhållande till byggnadens elbehov innebär att 

överproduktion, då soleleffekten överstiger byggnadens effektbehov, blir vanligare. Vid 
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överproduktion kommer den elektriska effekten antingen att matas ut på elnätet utan att komma 

fastigheten till godo eller lagras i batteriet, om sådant finns, vilket innebär en viss effektförlust i form 

av batteriets verkningsgrad.  

I en av simuleringarna blev återbetalningstiden kortare tack vare en högre täckningsgrad trots 

minskad utnyttjandegrad men detta var inte alltid fallet. Med en större solcellsanläggning med 

batteribank blev återbetalningstiden något längre och det är dock solcellerna som utgör den klart 

övervägande delen av investeringen. Om investeringen ska ha kort återbetalningstid är det därmed 

mest fördelaktigt att ha en något mindre solcellsanläggning utan batterilagring. Om målet däremot är 

att minska andelen köpt el från nätet är det bättre med en större solcellsanläggning med 

batterilagring. Batterilager möjliggör dessutom utjämning av topparna för effektuttaget hos 

fastigheten, vilket kan ge en billigare abonnemangsavgift till nätägaren.1 I samtliga genomförda 

simuleringar av solcellsanläggningar erhölls en återbetalningstid som var avsevärt kortare än den 

ekonomiska livslängden hos anläggningen, resultaten för återbetalningstid varierade mellan cirka 

halva och en tredjedel av den ekonomiska livslängden.   

Från simuleringen av solvärme utan långtidslager (Kilsgärdesvägen 3A-3B) framkom samma 

korrelation mellan ökad täckningsgrad och minskad utnyttjandegrad som i fallet med solceller. De 

största skillnaderna mellan den mindre och den större solvärmeanläggningen i simuleringen var att 

den mindre innebar ett större fjärrvärmebehov under vår och höst. Under sommaren däremot var 

skillnaden inte betydande. Detta kan förklaras med att fastighetens värmebehov då är litet och 

utgörs av tappvarmvatten vilket medför att den större anläggningens solvärmeproduktion, utan 

långtidslager, svårligen kan lagras till hösten då behovet ökar igen.  

En fördubbling av ackumulatorvolymen i korttidslagret gav ingen nämnvärd förbättring av 

utnyttjandegraden hos den större solvärmeanläggningen och bedöms därför inte vara motiverat 

eftersom det innebär en ökad investeringskostnad. Att ökningen av ackumulatorvolymen inte gav 

någon större effekt kan förklaras av att den mindre har tillräcklig lagringskapacitet under större delen 

av året och att den större tanken, även om den fylls upp något långsammare under sommaren, 

fortfarande är alldeles för underdimensionerad för att kunna lagra sommarens överskottsproduktion 

till hösten. Både den större och den mindre solvärmeanläggningen i simuleringen var lönsamma men 

för en stor solvärmeanläggning blir återbetalningstiden längre eftersom en stor andel av 

värmeproduktionen sker sommartid och går till spillo. 

I simuleringen på solvärmeanläggning med borrhål för säsongslagring av värme kunde både 

täckningsgraden och utnyttjandegraden ökas jämfört med fallen då endast korttidslager används. 

Lönsamhet gick även att få i anläggningen och återbetalningstiden blev avsevärt kortare med 

säsongslagret. Detta beror av att överproduktion under sommaren kan utnyttjas senare på året. Om 

långtidslaget däremot endast hade varit till en fastighet liknande Kilsgärdesvägen och inte ett 

bostadsområde med 20 stycken sådana hus hade investeringen dock inte blivit lönsam. 

                                                           
1 (Energimyndigheten, 2011-03-09, Laststyrning – för minskat effektbehov, 
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Tillverkningsindustri---hjalpsystem-
och-processer/Laststyrning/) 

http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Tillverkningsindustri---hjalpsystem-och-processer/Laststyrning/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Tillverkningsindustri---hjalpsystem-och-processer/Laststyrning/
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Resultatet av simuleringen med tillhörande kostnadsberäkningar innehåller förvisso flera 

förenklingar men bedöms ändå visa på att de energitekniker som manualen rekommenderar har 

potential att kunna implementeras lönsamt i en fastighet.  

Manual 
För att underlätta och påskynda installation av förnybar energi i bostäder har Energimyndighetens 

beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, kommit fram till att fastighetsägarna 

behöver ökad kunskap och utarbetade rutiner för implementeringsprocessen.2 Rutindokumenten i 

denna manual är utformade för att vara lättillgängliga för fastighetsägare och har utformats i dialog 

med Uppsalahem. Därmed kan rutindokumenten förhoppningsvis bidra till att underlätta 

implementering av förnybar energiteknik i fastigheter och på så sätt öka andelen förnybar energi 

inom bostadssektorn. Manualen är ännu inte komplett och bör kontinuerligt uppdateras i takt med 

att nya tekniker utvecklas och att förutsättningar för teknikerna förändras.  

Bilagor 

                                                           
2 Åsa Wahlström et.al, 2012, Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet – en nulägesanalys, 
BEBO.Wahlström. 
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1 Sammanfattning 
Uppsalahem är Uppsalas största fastighetsbolag och arbetar aktivt med energifrågor. Ett steg i deras 

miljöarbete är att implementera mer förnybar energi i sitt fastighetsbestånd. Målet med detta 

projekt är att ta fram rutiner som underlättar för fastighetsägare vid utredning och installation av 

lokal förnybar el- och värmeproduktion samt energilagring. Arbetet har utförts i projektform med 

tidssatta delmål.  

Projektet har resulterat i en manual som inkluderar rutindokument för nybyggnation, förnyelse 

respektive renovering. Rutindokumenten är tänkta att läsas fristående från manualen för att enkelt 

kunna användas i fastighetsägarens fortlöpande arbete. Rutindokumenten innehåller en kortfattad 

introduktion till energiteknikerna samt vilka tekniker och kombinationsmöjligheter som bör utredas. 

Dessutom ingår regler och krav för varje teknik samt vad som ska beaktas vid kontakt med konsult. I 

manualen finns fördjupad information om teknikerna och implementeringsprocessen.  

För att bidra med ett illustrativt exempel på en utredning av några av de energitekniker som 

rekommenderas i manualen utfördes simuleringar i Matlabs simuleringsprogram Simulink. 

Simuleringar har genomförts på utvalda fastigheter inom Uppsalahems fastighetsbestånd i form av 

ett nybyggnationsobjekt och ett förnyelseobjekt. Dessutom har simuleringar i något större skala 

gjorts på ett fiktivt bostadsområde. Simuleringarna med tillhörande kostnadsanalyser utfördes i 

enlighet med manualen och dess rekommendationer. Utifrån simuleringsresultaten kunde ett antal 

kvalitativa slutsatser dras, exempelvis framgick tydligt sambandet att täckning av en högre andel av 

fastighetens energibehov medförde en större överproduktion som inte kunde utnyttjas i byggnaden.  

Simuleringarna innehåller förenklingar men bedöms ändå visa att manualens rekommenderade 

energitekniker har potential att vara lönsamma i fastigheter. 

En faktor som i dagsläget bromsar implementeringen av förnybar energi i flerbostadshus är att det 

finns ett behov av ökad kunskap och utarbetade rutiner hos fastighetsägare. Genom att bidra med 

rekommendationer av lämpliga tekniker samt rutiner för upphandling och kontakt med konsult, kan 

manualen bidra med att underlätta och påskynda införande av förnybar energiteknik i 

fastighetsbeståndet. 
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2 Förord 
Denna manual är tänkt som ett stöd för fastighetsägare, främst Uppsalahem AB, vid implementering 

av förnyelsebara energilösningar i befintliga fastigheter, vid nybyggnation, renovering samt förnyelse 

av fastigheter.  Kandidatarbetet är utfört inom Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala 

Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Uppsalahem AB. 

Uppsalahems vision är att vara det grönaste bostadsbolaget i Uppsala och bidra till en hållbar livsstil. 

Uppsalahem bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta 

och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser i livet. Till det har Uppsalahem 

ägardirektiv om att:  

● Delta aktivt i arbetet med stadsutveckling  

● Stödja tillämpningen av ny och förnybar energiteknik 

● Jobba med energieffektivisering 

● Vid utvärdering tillämpa LCC kalkylering (Livscykelkalkylering) 

I hela verksamheten från planering, nybyggnation, förvaltning och förnyelse ligger fokus på 

miljöförbättrande åtgärder inom energi- och vattenanvändning, minskning av kemikalier och farliga 

ämnen, förebyggande av föroreningar, minska transporter, mängden avfall samt utsläpp till luft och 

vatten. Nästa naturliga steg i att utveckla verksamheten är att utarbeta metodik, rutiner och 

lösningar för att få in förnybar energiproduktion för försörjning av Uppsalahems fastigheter. Idag 

görs detta från projekt till projekt men i framtiden skall strategi, metodik och rutiner för detta vara 

en naturlig del i Uppsalahems arbete. 

Idag har Uppsalahem två solvärmeanläggningar där lokalt förnybar energiproduktion sker. Under 

uppförande är dessutom ett nytt hus, Frodeparken, vars solcellsfasad beräknas producera ca 70 000 

kWh/år. Ett lågenergihus, Holmfrid, är även under uppförande och kommer ha solfångare för att 

bereda varmvatten. 

För att underlätta och påskynda installation av förnybar energi i bostäder har Energimyndighetens 

beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, i en rapport från december 2012 kommit 

fram till att det behövs en beslutsguide. Denna bör bland annat innehålla hur anläggningen ska 

dimensioneras och hur fastighetsägaren kan gå till väga vid implementering. Detta visar att det finns 

ett behov av en manual som denna och förhoppningsvis kommer manualen vara till stor nytta. 

Särskilt tack till Tomas Nordqvist, Fredrik Olsson och Åsa Reinsson på Uppsalahem, handledare 

Annica Nilsson och examinator Kjell Pernestål vid Uppsala Universitet. Dessutom tack till Sven Smårs 

vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Henrik Wachtmeister vid Uppsala Universitet. Tack även till 

övriga på Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet som hjälpt oss under arbetets gång.  

Joel Agrell, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Sandra Kolar, Louise Nordlander, Angelika 

Treiber och Marit Wiksell. 

Uppsala, maj 2013 
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5 Instruktion till manualen 
Denna manual är avsedd att ge en vägledning för implementering av olika förnybara energitekniker i 

en byggnads olika faser. För nybyggnation, renovering och förnyelse finns rutindokument som 

kortfattat förklarar implementeringsprocessen och som kan läsas helt fristående från manualen. 

Manualen behandlar teknikerna mer ingående och beskriver även hur processen för att välja ut dessa 

tekniker har gått till. För att underlätta användandet av rutindokumenten och manualen följer här en 

enkel guide samt ett flödesschema över hur den kan användas, se figur 1.  

1. Välj rutindokument efter vilken fas(nybyggnation, förnyelse, renovering) byggnaden är i.  

2. I rutindokumenten återfinns de tekniker som främst bör undersökas för implementering 

samt vilka kombinationsmöjligheter det finns för teknikerna. För mer information om varför 

dessa rekommenderas och om kombinerade system se i manualen under Bakgrund för val av 

energitekniker och Bakgrund till kombinerade system.  

3. Läs om teknikerna i Introduktion till teknikerna i rutindokumentet. För mer information om 

teknikerna och hur dessa kan implementeras läs i manualen under Fördjupning av studiens 

förnybara tekniker.  

4. Läs om var i byggprocessen planering för implementering bör ske i Körschema i 

rutindokumentet.  

5. Läs om vilka krav och regler som gäller för de valda teknikerna i Tillstånd och krav i 

rutindokumentet.  

6. Läs om vad som gäller vid upphandling och kontakt med konsult i Inför upphandling och 

kontakt med konsult i rutindokumentet.  
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Figur 1. Flödesschema för användning av manualen. 

Manualen innehåller även följande avsnitt, som ger en djupare inblick i hur de olika teknikerna valts 

och vilka avgränsningar som gjorts: 

 Byggprocessen – hur byggprocessen går till och när i processen implementering av förnybar 

energiteknik senast bör inkluderas. 

 Förslag till utbyggnad av manualen – behandlar tekniker som eventuellt kan bli aktuella i 

framtiden, tekniker som valts bort till förmån för andra tekniker samt externa energikällor. 
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Inledning 
Detta rutindokument är framtaget för att underlätta implementering av förnybar energiteknik vid 

nybyggnation. Det är tänkt som ett stöd för fastighetsägare, främst Uppsalahem AB och är en del av 

ett kandidatarbete inom Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala Universitet och 

Sveriges Lantbruksuniversitet, i samarbete med Uppsalahem AB. Rutindokumentet är en 

sammanställning av Förnybara energilösningar för fastighetsägare – Manual för implementering av 

förnybar energi och innehåller de viktigaste delarna för utredning och installation av förnybar 

energiteknik vid nybyggnation.  

I rutindokumentet finns det rekommendation på vilka tekniker som främst bör undersökas för 

implementering och vilka kombinationsmöjligheter det finns för teknikerna. För mer information om 

varför dessa rekommenderas och om kombinerade system se i manualen under Bakgrund för val av 

energitekniker och Bakgrund till kombinerade system. Teknikerna förklaras i avsnittet Introduktion till 

teknikerna. För mer information om teknikerna och hur dessa kan implementeras finns i manualen 

under Fördjupning av studiens förnybara tekniker. Under Körschema förklaras byggprocessen och var 

i processen planering för implementering bör ske. Rutindokumentet behandlar även vilka krav och 

regler som gäller för teknikerna och vad som gäller vid upphandling och kontakt med konsult.  

Körschema 
Nedan följer ett översiktligt flödesschema över hur byggprocessen går till, se figur 1. Om förnybara 

energitekniker ska implementeras vid nybyggnation bör detta has i åtanke under processen.  

 

Figur 2. Flödesschema över byggprocessen vid nybyggnation med ungefärlig tidsåtgång inom parantes.  

Flödesschemat över processen från idé till färdig byggnad vid nybyggnation beskrivs nedan. Om 

förnybara energitekniker ska implementeras ska dessa tas extra hänsyn till vid punkterna 3, 4 och 8, 

1. Idé

2. Marken köps

3. Första skiss

4. Detaljplansprocess        
(1-7 år)

5. Laga kraft vunnen 
detaljplan

6. Val av 
entreprenadform

7. Vid totalentreprenad: 
Förstudie och 

systemprojektering 
(3mån)

8. Upphandling               
(3 mån)

9. Bygglov

10. 
Detaljprojekteringsskede 

och 
produktionsplanering (1-

3 mån)

11. Byggnation

12. Slutkontroll och 
besiktning
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det vill säga vid första skiss, efter detaljplanen godkänts samt innan bygglov söks. Processen går till 

enligt följande: 

1. Idé på byggprojekt. 

2. Om byggherren inte äger marken köps marken. 

3. Efter att marken köpts görs undersökningar och förstudie samt en första skiss. 

 Här är det lämpligt att möjliggöra för implementering av förnybara energitekniker, till 

exempel åt vilket vädersträck huset ska stå vid intresse av att installera solceller. Här 

finns störst frihet att välja teknik. För möjliga tekniker, se under Introduktion till 

tekniker. För vilka krav fastigheten måste uppfylla för dessa tekniker, se under 

Tillstånd och krav. Se vilka tekniker som främst bör undersökas under 

Rekommendation. 

4. Efter en första skiss är det dags för detaljplansprocessen som tar mellan ett och sju år. Här 

beslutar Plan- och byggnadsnämnden om detaljplan. Stadsbyggnadskontoret, 

remissinstanser och politiker har här möjlighet att agera.  

 Detaljplanen är styrande för vad som får byggas och begränsar därmed 

möjligheterna till implementering av förnybar energiteknik om detta inte tagits med i 

detaljplanen. Se under Tillstånd och krav för att undersöka om önskad teknik är 

möjlig att implementera.  

5. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft och byggprocessen kan påbörjas.  

6. Entreprenadform väljs. Ofta används partnering som är en typ av totalentreprenad eller 

vanlig totalentreprenad. Vid partnering görs upphandlingen innan projektering medan vid 

totalentreprenad görs fallstudie och projektering innan upphandlingen.  

7. Förstudie och projektering av förutsättningar för byggnaden görs.  

 Energikrav och energistandard bestäms. Här finns en sista chans att besluta om 

fastigheten ska ha någon form av förnybar energiteknik innan bygglov för fastigheten 

söks. Bygglov för de enskilda teknikerna kan ansökas om senare men förlänger 

byggtiden och möjligheter för implementering av tekniker minskar. Se under 

Tillstånd och krav för att undersöka om önskad teknik är möjlig att implementera. 

8. Upphandling med entreprenörer görs.  

9. Byggherren ansöker om bygglov hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. Under tiden 

bygglov inväntas fortsätter processen.  

10. Detaljprojekteringsskede där detaljerade bygghandlingar tas fram som underlag för 

entreprenörerna. Produktionsplanering över hur produktionen ska genomföras för att hålla 

tidsplan och önskad kvalitet görs av byggentreprenören.  

11. Byggnation. 

12. Slutkontroll och besiktning görs. Slutbesked från Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. 

Vid totalentreprenad gäller fem års garanti.  

Rekommendation 
Vid nybyggnation bör följande tekniker undersökas: 

 Solceller 

 Batterier – vid egen elproduktion 

 Solvärme 
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 Bergvärme 

 Sjövärme – om det finns en sjö 

 Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortank 

 Latent värmelager (LTES) i byggmaterial och komplement i ackumulatortank 

Kombinationsmöjligheter 
Ovanstående alternativ kan kombineras med varandra eller med andra tekniker för effektivare 

energiproduktion. Exempel på möjliga kombinationer är: 

 Solceller och batterier – för lagring av el vid överproduktion och leverans av el vid 

underproduktion. 

 Solceller och urban vindkraft – för egen elproduktion ett större antal av dygnets timmar, 

samt mer jämnt fördelad produktion. 

 Solvärme och bergvärme/sjövärme/jordvärme – effektivare värmeproduktion. 

 Värmeproduktion och sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortank – för att ta tillvara på 

en större del av den producerade värmen. Latent värmelagring (LTES) bör även undersökas 

som ett alternativ och/eller komplement till STES både för kort- och långtidslagring.  

 Solvärme och säsongslagring i form av geotermisk värmelagring (exempelvis borrhålslager) – 

för att ta tillvara på en större del av den producerade värmen.  

Introduktion till tekniker  
De förnybara energitekniker som behandlas beskrivs kortfattat nedan. För mer utförlig beskrivning av 

teknikerna och fler tekniker se Fördjupning av studiens förnybara energitekniker i Manual för 

implementering av förnybar energi. 

Elproduktion 

Solceller 

El produceras då solcellen träffas av solljus. Ju mer solen 

lyser desto mer el produceras. För att få ut så mycket el 

som möjligt under året bör solcellen ha en vinkel på 42 

grader för Uppsala. Solcellerna kan kopplas till elnätet 

eller till ett lagringssystem och placeras oftast på tak eller 

fasad. Solcellerna bör placeras så att skuggning 

minimeras.  

Urban vindkraft 

Vindkraftverk genererar elektricitet genom att utnyttja vindens kinetiska energi, 

där vindhastigheten bör vara minst 5-6 m/s och har stor betydelse för 

produktionen. Att ansluta verket till elnätet kräver tillstånd från nätägaren, 

dessutom kräver urban vindkraft flera andra tillstånd. Vindkraftverket kan 

anslutas till lagringssystem, men lönsamheten skulle öka om nettodebitering 

införs i framtiden. 
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Ellagring 

Batterier 

Med batterier kan egenproducerad el lagras. Olika typer av batterier är 

lämpade för olika typer av lagringssystem. De batterier som är bäst 

lämpade för integrering i fastigheter är blysyrabatterier och 

litiumjonbatterier. Lagring av el gör att en ojämn elproduktion kan 

jämnas ut. Batterianläggningen måste vara rätt dimensionerad med 

avseende på lasterna och mängden el som önskas lagras. Batterianläggningen kan vara lönsam om 

nettodebitering av el inte är möjlig. Om nettodebitering av el är möjlig är batterier inte något 

lönsamt alternativ. 

Värmeproduktion 

Bergvärme 

Vid bergvärme utvinns värme ur berget genom att borrhål borras ned i 

berggrunden. Därmed bör berggrunden ligga ytligt och fastigheten bör ha 

tillgång till relativt stor ledig markyta. Vid bergvärme kan en bergvärmepump 

användas som installeras i fastigheten. Vid installation av bergvärme kan fler 

radiatorer behöva installeras och fastigheten bör ha ett vattenburet 

värmesystem. Även HSB FTX som förvärmer utomhusluften med värme från bergvärmen kan 

användas i kombination med bergvärme. Fastigheten måste då ha ett FTX-system.  

Jordvärme 

Vid jordvärme grävs en slang ner i marken på cirka 1 meters djup. 

Vätskan i slangen absorberar värmen i marken. Jordvärmeanläggningen 

är oftast kopplad till en jordvärmepump. För jordvärme krävs en stor 

och lättgrävd markyta och fastigheten bör ha ett vattenburet 

värmesystem. Fler radiatorer kan behöva installeras. Jordvärmen kan 

även användas till att förvärma utomhusluft genom exempelvis HSB FTX. Fastigheten måste då ha ett 

FTX-system.  

Sjövärme 

Vid sjövärme läggs det ut en kollektorslang på isfritt djup i en sjö 

eller vattendrag. Slangen är oftast kopplad till en sjövärmepump 

som kan förse fastigheten med värme och varmvatten. För 

sjövärme krävs det att det finns ett vattendrag i anslutning till 

fastigheten samt att fastigheten har ett vattenburet 

värmesystem. Sjövärmen kan användas till att förvärma utomhusluft genom exempelvis HSB FTX om 

fastigheten har ett FTX-system.  
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Solvärme 

För solvärme utnyttjas solens strålning för att värma vatten i en 

solfångare. De två vanligaste typerna är plansolfångare respektive 

vakuumrörsolfångare. Solvärme kräver ett vattenburet värmesystem och 

det behövs ett värmelager för att möta värmebehovet. Solfångarens 

värmeproduktion påverkas av dess orientering och vinkel, optimalt i 

Uppsala är söderläge och 42 graders vinkel mot horisontalplanet.  

Värmelagring 

Borrhålslager 

Vid borrhålslager lagras varmvatten i berggrunden i ett antal 

borrhål. I borrhålen går en slang med en värmebärarvätska. 

Denna lagringsteknik kan användas till både kort- och 

långtidslagring och lämpar sig bäst i stor skala. Berget bör ligga 

ytligt. Värmen som lagras kan exempelvis användas till att 

förvärma utomhusluft med HSB FTX om fastigheten har ett FTX-system.  

Groplager 

Vid groplager lagras varmvatten i ett schakt i marken som stabiliseras 

med betong och täcks med ett värmeisolerande material. För att 

groplager ska bli lönsamt krävs ett stort värmelagringsbehov. 

Groplager kräver en stor ledig markyta som efter installation av 

groplagret inte får belastas tungt. Detta innebär att det inte är tillåtet 

att bygga ovanpå ett groplager. Värmen som lagras kan exempelvis användas till att förvärma 

utomhusluft med HSB FTX om fastigheten har ett FTX-system. 

Latent värmelagring (LTES) 

Latent termisk energilagring innebär att energi lagras genom att ett material genomgår fasändring. 

Det kan användas för både kort- och långtidslagring av värme och 

kyla. Ett fasändringsmaterial kan integreras i väggar, tak och golv 

eller kan integreras i en varmvattentank via kapslar.  

Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar 

Ackumulatortankar används för dygnslager av värme i ett vattenburet 

värmesystem. Tanken innehåller ofta avsyrat vatten och vattnet bör vara 

tydligt skiktat för att få ett effektivt system. Flera olika värmekällor kan 

kopplas till tanken. Tankens volym anpassas till lagringsbehov och de 

värmekällor som används.  

Slang i lera 

Med nedgrävda slangar kan värme både tas upp och lagras i den 

omgivande leran på liknande sätt som vid jordvärme. Värmen 

lagras då uppvärmt vatten cirkulerar genom slangarna och 

överförs till den kallare leran. Värmen tas upp genom att systemet 
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körs omvänt. Lagring med slang i lera kräver en stor markyta som är lätt att gräva i. Värmen som 

lagras kan exempelvis användas till att förvärma utomhusluft med HSB FTX om fastigheten har ett 

FTX-system. 

Inför upphandling och kontakt med konsult 
Vid kontakt med konsult för utredning och installation av förnybar energiteknik finns ett antal saker 

att tänka på. Vid en upphandling mellan olika entreprenörer ska en projektering ha gjorts där en 

övergripande plan tagits fram med krav och planer för bland annat ytor och utrymmen. Nedan följer 

exempel på information som konsulten bör få från beställaren, vad konsulten bör ta hänsyn till i sin 

utredning och vad denne bör redovisa samt vad som bör finnas med i en övergripande plan rörande 

energiteknikerna vid upphandling. För ytterligare information se avsnittet Fördjupning av studiens 

förnybara energitekniker i Manual för implementering av förnybar energi.  

Utvärdering av lönsamhet 
Vid bedömning av lönsamhet vid implementering av teknikerna gäller följande allmänna punkter och 

bör ges till konsulter och beställare. 

 6 % avkastningskrav på egna pengar då åtgärd görs. Åtgärder kan även räknas som paket om 

detta gör att avkastningskravet uppfylls.  

 Ekonomisk livslängd beräknas olika beroende på vilken typ av investering det är. För 

åtgärdspaket ska livslängden viktas beroende på hur stor kostnad och livslängd respektive 

åtgärd har.  

 Elpris 2013 är 1,3 kr/kWh rörligt pris inklusive moms.  

 Fjärrvärmepris enligt Vattenfalls ordinarie taxor. 

 Annuitetskalkyl används. Annuiteten styr om det är lönsamt.  

 Återbetalningstid och nettonuvärden redovisas. 

 Känslighetsanalyser. 

 Livscykelkostnadsanalys, LCC, används. 

Sammantaget behövs följande data för att beräkna lönsamheten: 

 Investeringskostnader 

 Underhållsandel av investering 

 Besparing 

 Driftkostnad 

 Underhållskostnad 

 Kalkylränta (7 %) 

 Ekonomisk livslängd 

 Ändring av driftkostnad 

 Årlig energikostnad 

 Hyresinkomster 

 Restvärde 

 Inflation 

 Energiprisökning (4 % för värme och el) 
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Allmänt vid kontakt med konsult och upphandling 
 Information till konsulten:  

o Fastighetens förväntade el- och värmeförbrukning. 

o Fastighetens förväntade driftskostnad. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Kombinationsmöjligheter med andra förnybara energitekniker. 

o Aktuella regler, krav och tillstånd som gäller.  

 Konsulten bör redovisa:  

o Förväntad el- eller värmeproduktion respektive lagringsförmåga med tillhörande 

osäkerhetsanalys. 

o Eventuella konsekvenser på byggnadens egenskaper. 

o Systemets behov av underhåll. 

o Kostnader för underhåll och investering. 

o Systemets ekonomiska livslängd, ändring av driftskostnad och besparing. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymmen som behövs för tekniken. 

Solceller 

 Information till konsulten: 

o Hur stor yta som finns tillgänglig för installation av solcellsanläggningen. 

o Eventuella önskemål om typ av solceller och hur de ska installeras (exempelvis 

solceller på taket eller solceller applicerade på väggen). 

o Huruvida solcellerna ska vara anslutna till ett lagringssystem.  

o Hur elproduktionen från solcellerna önskas maximeras, exempelvis på årsbasis. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Vilken typ av solceller med avseende på material som är mest lönsamt med avseende 

på systemets storlek och tillgänglig installationsyta samt byggnadsintegrerade eller 

byggnadsapplicerade. De solceller som bör ingå i undersökningen är solceller av 

kristallint kisel samt tunnfilmssolceller bestående av amorft kisel, CdTe och CIGS.  

o Var på byggnaden solcellerna ska placeras för att få maximal produktion. I Uppsala 

maximeras årsproduktionen om solcellerna placeras i söderläge med 42 graders 

lutning mot horisontalplanet. Solcellerna bör också placeras så att skuggning 

minimeras och möjligheter till kylning går att verkställa. 

o Om det finns möjlighet till statligt ekonomiskt stöd för anläggningen. Under 2013-

2016 kan stöd för installation av nätanslutna solcellssystem sökas hos Länsstyrelsen. 

o Om det är möjligt att ansöka om elcertifikat för solcellsanläggningen. 

o Möjligheterna att koppla solcellsangläggningen till ett lagringssystem, till exempel en 

batteribank. 

o Att solcellerna ska kunna kopplas dels till elnätet och dels till eventuella 

lagringsanläggningar. 

o Att monteringen av solcellerna ska ske på ett system certifierat för detta 

användningsområde och modulerna kopplas samman med dubbelisolerade kablar 

som är både vädertåliga och UV-beständiga. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Hur mycket el solcellsanläggningen maximalt kan producera; vad som är tekniskt 

respektive ekonomiskt möjligt. 
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o Hur stor elproduktion som kan väntas från solcellsanläggningen, förslagsvis under 

års-, månads- och dagsbasis samt för olika delar av året. 

o Vilka åtgärder som krävs för nätanslutning och användningsstart. Vilken kontakt med 

nätägaren, exempelvis i fråga om föranmälan, som ska hållas och vilka kontroller som 

måste genomföras innan solcellsanläggningen tas i bruk. 

o I vilken utsträckning anslutning till ett ellagringsystem skulle förbättra möjligheterna 

att använda all solcellsproducerad el. 

 Vid upphandling och leverans: 

o För solcellsmoduler av kristallin typ gäller kraven enligt IEC 61214 och för 

tunnfilmssolceller gäller IEC 61646. 

o Eventuella önskemål om typ av solceller och hur de ska installeras (exempelvis 

solceller på taket eller solceller applicerade på väggen) ska framläggas till 

entreprenören. 

Urban vindkraft 

 Information till konsulten: 

o Vindförhållanden på platsen, exempelvis medelvind, vindriktning och variation över 

året. 

o Höjd och läge på omgivande byggnader. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Effektkurvan, som erhålls från tillverkaren av vindkraftverket och beskriver den 

förväntade produktionen vid olika vindhastigheter. 

o Vindförhållanden, de är oftast mest fördelaktiga vid takets nock och minst 

fördelaktiga vid takfoten. 

o Visuell påverkan, då vindkraftverket har en färg, form och rörelse som skapar 

kontrast mot omgivningen. 

o Buller som uppfattas störande från omgivningen, vilket påverkas av vindstyrka, 

väderförhållanden och andra ljud i omgivningen. 

o Rörliga skuggor, kan orsaka störningar. 

o Isbildning på bladen under vintern, det finns då risk för att bladen kastas av. 

o Infästningarna, bör göras på ett sådant sätt att vibrationer undviks. 

o Om elcertifikat kan sökas för anläggningen. Elcertifikat kan sökas vid en produktion 

på minst 1 MWh/år. 

 Konsulten bör redovisa: 

o Typ av vindkraftverk som bedöms lönsammast. 

o Hur vindkraftverket påverkar omgivningen med exempelvis reflektioner och buller. 

o Var vindkraftverket bör monteras.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Vindkraftverket ska uppfylla CE-standarden SS-EN61400-2 om det har rotordiameter 

mindre än 16 meter.   

Batterier 

 Information till konsulten: 

o Hur mycket el den egna produktionen ger och hur mycket av detta som önskas kunna 

lagras, samt för hur lång tid batterianläggningen ska kunna leverera el. 

o Relevanta parametrar rörande det egna elproduktionssystemet som ska ladda 

batterianläggningen och lasterna som ska laddas av batteriet, exempelvis spänning 

och effekt. 
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o Hur stor plats som finns tillgänglig i byggnaden för batterilagret, inklusive 

säkerhetsavstånd och dylikt.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Att alla säkerhetskrav på anläggningen uppfylls, exempelvis ventilationskrav, 

tillräckligt avstånd mellan kopplade batterier och korrekt skyltning. 

o Att hela batterianläggningen måste dimensioneras från början, utifrån den 

lagringskapacitet som önskas och den yta som finns tillgänglig. Batterianläggningens 

kapacitet kan inte ökas i efterhand; anläggningen måste dimensioneras för att passa 

systemet den ska ingå i. 

o Vilken typ av batteri, antal batterier med avseende på avsedd urladdningsnivå och 

vilken sammankoppling av batterier som är mest lönsam för det aktuella systemet. 

o Vilka övriga komponenter, till exempel växelriktare för att passa 

elproduktionssystemet och lasten, som behövs i systemet och bidrar med kostnader. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Om anläggningens önskade dimensionering är dels tekniskt och dels ekonomiskt 

möjlig. Ge förslag på rimlig dimensionering. 

o Anläggningens förväntade prestanda och livslängd. Hur mycket batterianläggningen 

förväntas kunna lagra och under hur lång tid, samt hur prestandan ser ut över hela 

livslängden. 

o I vilken utsträckning batterianläggningen förbättrar utnyttjandegraden av den 

egenproducerade elen. 

o Vilka regler som gäller för säkerhet och underhåll (till exempel begränsat tillträde). 

Om det krävs särskilt underhåll eller särskild tillsyn. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Stationära batterianläggningar för energilagring ska följa europastandarden från 

2001, SS-EN 50272-2, byggnaden måste uppfylla alla säkerhetskrav. 

o Batterianläggningen ska dimensioneras med avseende på det system den ska ingå i. 

Bergvärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme från bergvärmen. 

o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för bergvärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Installatören måste anmäla borrhålet till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

o Avstånd mellan energibrunnarna ska vara minst 20 meter. 

o Normbrunn - 07 måste följas. 

o Temperaturen i borrhålen minskar med tiden vilket påverkar möjligt värmeuttag. 

o Fastigheten måste ha ett FTX-system om HSB FTX ska användas.  

 Konsulten bör redovisa:  

o Värme som kan produceras med bergvärmen. 

o Antal borrhål och hålens djup. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för borrhål.  
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Jordvärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme. 

o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för jordvärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt och minst 100 meter från 

fast fornlämning. 

o Temperaturen i marken kan ändras vilket kan påverka växtligheten. 

o Risk för sättningar i marken.  

o Fastigheten måste ha ett FTX-system om HSB FTX ska användas.  

 Konsulten bör redovisa:  

o Värme som kan produceras med jordvärmen. 

o Kollektorslangens längd och hur stor yta som krävs för anläggningen. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för jordvärmeslang.  

Sjövärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme. 

o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för sjövärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Slangen kan skadas av ankare och is.  

o Avstånd till sjö. 

o Frostfritt djup och om sjöbotten är lämplig för sjövärme. 

o Fastigheten måste ha ett FTX-system om HSB FTX ska användas.  

 Konsulten bör redovisa:  

o Värme som kan produceras med sjövärmen. 

o Kollektorslangens längd. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för sjövärmeslangen samt anslutningsslangen mellan sjö och fastighet.  

Solvärme 

 Information till konsulten: 

o Tillgänglig takyta samt dess orientering och vinkel. 

o Om solvärmen ska lagras.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Systemet dimensioneras på olika sätt beroende på hur det kan kopplas in på 

fjärrvärmenätet.  

o Solfångarna påverkar byggnadens yttre utseende, plansolfångare och 

vakuumsolfångare har olika utseende.  

o Avståndet mellan solfångare och lagringsenhet bör minimeras för att minska 

värmeförluster. 



11 
 

 Konsulten bör redovisa:  

o Hur stor yta med solfångare som krävs för att producera önskad mängd värme.  

o Typ av solfångare som bedöms mest lönsamma.  

o Hur byggnadens utseende påverkas.  

o Om systemet bör anslutas till fjärrvärmenätet eller någon form av värmelagring.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Solfångaren bör vara P-märkt eller märkt med Solar Keymark, vilket innebär att den 

har kvalitetskontrollerats. 

Borrhålslager 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd värme att lagra. 

o Vilket system som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  

o Hur värmen som lagras ska tas tillvara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

o Risk för sättningar i närliggande byggnader.  

o Fastigheten måste ha ett FTX-system för att kunna ta till vara på värmen genom  HSB 

FTX 

 Konsulten bör redovisa:  

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Antal borrhål och borrhålens djup.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för borrhålslagret. 

Groplager 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd värme att lagra. 

o Vilket system som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  

o Hur värmen som lagras ska tas tillvara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

o Fastigheten måste ha ett FTX-system för att kunna ta till vara på värmen genom HSB 

FTX. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Hur stor markyta lagret upptar. 

 Vid upphandling och leverans: 
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o Utrymme för groplagret ska finnas. 

Latent värmelagring (LTES) 

 Information till konsulten: 

o Hur och var fasändringsmaterialet ska integreras i byggnaden. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara 

lägre än 60o C, enligt Boverkets byggregler. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Vilken typ av LTES-system som är lämpligt. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme och möjliga platser där fasändringsmaterialet kan integreras i byggnaden.  

Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar 

 Information till konsulten: 

o Byggnadens värmedistributionssätt (exempelvis radiatorer, golvvärme). 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara 

lägre än 60o C, enligt Boverkets byggregler. 

o Tanken dimensioneras olika beroende på vilka värmekällor som är anslutna. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Tankens storlek. 

o Hur värmesystemet påverkas. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för tanken.  

Slang i lera 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd värme att lagra. 

o Vilket system som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  

o Hur värmen som lagras ska tas tillvara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt. 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

o Risk för sättningar i marken.  

o Fastigheten måste ha ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Konsulten bör redovisa:  

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Hur stor markyta lagret upptar.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för värmelagret ska finnas. 
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Tillstånd och krav 
Vid implementering av förnybar energi finns tillstånd och krav att ta hänsyn till. Nedan följer de 

viktigaste allmänna och teknikspecifika regler, lagar och rekommendationer som gäller år 2013. Vid 

utredning bör konsult ta reda på vilka lagar och regler som är aktuella. För ytterligare information se 

avsnittet Fördjupning av studiens förnybara energitekniker i Manual för implementering av förnybar 

energi. 

Allmänna tillstånd och krav 
 Bygglov krävs vid nybyggnation samt om byggnadens funktion eller utseende förändras. Vid 

osäkerhet gällande bygglovskrav, kontakta kommunens plan- och byggnadsnämnd. 

 Detaljplan gås igenom tillsammans med Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. 

 I Uppsala kommun krävs det att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs.  

Teknikspecifika tillstånd och krav 

Solceller 

 Var på byggnaden solcellerna ska placeras för att få maximal produktion. I Uppsala 

maximeras årsproduktionen om solcellerna placeras i söderläge med 42 graders lutning mot 

horisontalplanet. Solcellerna bör också placeras så att skuggning minimeras och möjligheter 

till kylning går att verkställa. 

 Modulernas ramar, bärställningar och andra ledande delar ska jordas. 

 Växelriktaren i systemet måste vara CE-märkt. 

 För anslutning till elnätet måste en föranmälan och sedan en färdiganmälan till nätägaren 

göras.  

Urban vindkraft 

 Medelvindhastigheten bör vara minst 5-6 m/s.  

 Miljöanmälan ska göras om effekten är större än 125 kW. 

 Gränsvärdet på 40 dBA för ljudnivåer skall ej överskridas. 

 Riktlinjer för skuggning bör följas, där skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år eller 30 

minuter per dag. 

 Inmatningsabonnemang krävs för försäljning av el. 

 Tillstånd från nätägaren krävs för att ansluta till elnätet.  

 Samråd med Luftfartsverket krävs om en flygplats finns inom 60 kilometer från 

vindkraftverket. 

 Tillstånd från kommunen krävs om avståndet till allmän väg är mindre än 12 meter.  

Batterier 

 Byggnaden måste ha tillgängligt utrymme där det är lämpligt att placera en 

batterianläggning. Detta utrymme måste uppfylla specifika krav på exempelvis ventilation 

och brandsäkerhet. 

 Stationära batterianläggningar för energilagring ska följa europastandarden från 2001, SS-EN 

50272-2.  

 Anläggningen måste följa starkströmsföreskrifterna i ELSÄK-FS 1999:5 som handlar om risker 

i from av elektricitet, elektrolyt, explosiva gaser och elchock.  
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Bergvärme 

 Normbrunn - 07 måste följas. 

 Borrningen ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.    

 Avstånd mellan energibrunnarna ska vara minst 20 meter.  

 En del kommuner kräver en mellanvärmeväxlare, Uppsala kommun kan kräva 

mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar.  

 Värmepumpar med brinevätska har anmälningsplikt och ska anmälas till kommunens 

miljökontor. 

 I Uppsala kommun krävs det att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs.  

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Fastigheten ska ha vattenburet värmesystem. 

 Fastigheten bör stå på ytlig berggrund och ha ledig markyta för borrhål.  

Jordvärme 

 Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt. 

 Marklov kan behövas och ansöks om hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen.  

 En del kommuner kräver en mellanvärmeväxlare. Uppsala kommun kan kräva 

mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar. 

 Värmepumpar med brinevätska har anmälningsplikt och ska anmälas till Miljökontoret. 

 Köldmediet ska vara nedbrytbart till ofarliga ämnen.  

 I Uppsala kommun krävs det att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs. 

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Fastigheten ska ha vattenburet värmesystem. 

 Stor lättgrävd markyta behövs.  

Sjövärme 

 Vissa kommuner tillåter inte sjövärme, därför bör kommunens kontor för samhällsutveckling 

kontaktas. 

 Kontakta Länsstyrelsen för en bedömning om anläggningen strider mot 

strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen bör alltid kontaktas vid grävning i vattenbryn då 

det kan krävas en strandskyddsdispens. 

 En del kommuner kräver en mellanvärmeväxlare, Uppsala kommun kan kräva 

mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar. 

 Värmepumpar med brinevätska har anmälningsplikt och ska anmälas till Miljökontoret. 

 Köldmediet ska vara nedbrytbart till ofarliga ämnen.  

 Vid vattenskyddsområde gäller speciella regler. Tillstånd krävs för installation inom yttre 

skyddsområde för vattentäkt.  

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Närhet till sjö krävs.  

 Fastigheten ska ha vattenburet värmesystem.  
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Solvärme 

 Byggnaden måste ha vattenburet värmesystem. 

 Söderläge och 42 graders vinkel mot horisontalplanet är optimalt i Uppsala för högst 

årsproduktion. 

 Om byggnaden ska använda fjärrvärme krävs samråd med fjärrvärmeleverantören för att 

ansluta en solvärmeanläggning, i vissa fall krävs även ett avtal. 

Borrhålslager 

 Lagret anmäls hos kommunens nämnd för miljöfrågor alternativt ansök om tillstånd hos 

Mark- och miljödomstolen om grundvatten bortförs.  

 Tillräckligt stor markyta till borrhålen krävs.  

 Ytlig berggrund att borra i krävs.  

Groplager 

 Marklov kan behövas och ansöks hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen.  

 Tillräcklig stor markyta för groplagret krävs. 

LTES 

 Vid integration av fasändringsmaterial i byggnadsbärande konstruktion måste Boverkets 

byggregler följas.  

 För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara lägre än 60o 

C, enligt Boverkets byggregler. 

 Det kan krävas tillstånd från Länsstyrelsen för vissa oorganiska fasändringsmaterial. 

Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar 

 Byggnaden måste ha vattenburet värmesystem. 

 För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara lägre än 60o 

C, enligt Boverkets byggregler. 

Slang i lera 

 Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt. 

Stor lättgrävd markyta krävs.  
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Inledning 
Detta rutindokument är framtaget för att underlätta implementering av förnybar energiteknik vid 

renovering. Det är tänkt som ett stöd för fastighetsägare, främst Uppsalahem AB och är en del av ett 

kandidatarbete inom Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala Universitet och Sveriges 

Lantbruksuniversitet, i samarbete med Uppsalahem AB. Rutindokumentet är en sammanställning av 

Förnybara energilösningar för fastighetsägare – Manual för implementering av förnybar energi och 

innehåller de viktigaste delarna för utredning och installation av förnybar energiteknik vid 

renovering.  

I rutindokumentet finns det rekommendation på vilka tekniker som främst bör undersökas för 

implementering och vilka kombinationsmöjligheter det finns för teknikerna. För mer information om 

varför dessa rekommenderas och om kombinerade system se i manualen under Bakgrund för val av 

energitekniker och Bakgrund till kombinerade system. Teknikerna förklaras i avsnittet Introduktion till 

teknikerna. För mer information om teknikerna och hur dessa kan implementeras finns i manualen 

under Fördjupning av studiens förnybara tekniker. Under Körschema förklaras byggprocessen och var 

i processen planering för implementering bör ske. Rutindokumentet behandlar även vilka krav och 

regler som gäller för teknikerna och vad som gäller vid upphandling och kontakt med konsult.  

Körschema 
Nedan följer ett översiktligt flödesschema över hur byggprocessen vid renovering går till, se figur 1. 

Om förnybara energitekniker ska implementeras vid renovering av en fastighet bör detta has i åtanke 

redan från start.  

 

Figur 3. Flödesschema över byggprocessen vid renovering med ungefärlig tidsåtgång inom parantes. 

Flödesschemat över processen från idé till färdig renovering beskrivs nedan. Om förnybara 

energitekniker ska implementeras ska dessa tas extra hänsyn till vid punkterna 1 och 4, det vill säga 

1. Beslut om renovering

2. Val av entreprenadform

3. Förstudie och 
systemprojektering          

(3 mån)
4. Upphandling

5. Bygglov

6. 
Detaljprojekteringsskede 
och produktionsplanering 

(1-3 mån)

7. Renovering

8. Slutkontroll och 
besiktning
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då beslutet om renovering fattas samt innan ansökan om bygglov görs. Processen går till enligt 

följande: 

1. Beslut om renovering av fastighet görs. 

 Den befintliga detaljplanen styr vad som är möjligt att göra vid renoveringen. Se vilka 

tekniker som främst bör undersökas under Rekommendation i rutindokumenten. Se 

sedan under Tillstånd och krav i rutindokumenten om önskad teknik är möjlig att 

implementera. Ändring av befintlig detaljplan kan göras, men observera att detta tar 

mellan ett och sju år. 

2. Entreprenadform väljs. Ofta används partnering som är en typ av totalentreprenad eller 

vanlig totalentreprenad. Vid partnering görs upphandlingen innan projektering medan vid 

totalentreprenad görs fallstudie och projektering innan upphandlingen.  

3. Förstudie och projektering av förutsättningar för byggnaden görs.  

 Energikrav och energistandard bestäms. Här finns en sista chans att besluta om 

fastigheten ska ha någon form av förnybar energiteknik innan bygglov för fastigheten 

söks. Bygglov för de enskilda teknikerna kan ansökas om senare men förlänger 

byggtiden och möjligheter för implementering av tekniker minskar. Se under 

Tillstånd och krav i rutindokumenten för att undersöka om önskad teknik är möjlig 

att implementera. 

4. Upphandling med entreprenörer görs.  

5. Byggherren ansöker om bygglov hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. Under tiden 

som bygglov inväntas fortsätter processen.  

6. Detaljprojekteringsskede där detaljerade bygghandlingar tas fram som underlag för 

entreprenörerna.  

7. Produktionsplanering över hur produktionen ska genomföras för att hålla tidplan och önskad 

kvalitet görs av byggentreprenören.  

8. Renovering 

9. Slutkontroll och besiktning görs. Slutbesked från Plan- och byggnadsnämnden i kommun. Vid 

totalentreprenad gäller fem års garanti.  

Rekommendation 
Lämpliga tekniker att undersöka vid renovering beror till stor del på vilken typ av renovering som ska 

göras. Exempel på energitekniker som kan vara aktuella är: 

 Solceller – exempelvis vid tak- eller fasadrenovering 

 Batterier – om plats och egen elproduktion finns 

 Solvärme – exempelvis vid takrenovering 

 Bergvärme/jordvärme – exempelvis vid mark- och tomtarbeten 

 Borrhål – exempelvis vid mark- och tomtarbeten, om plats och egen värmeproduktion finns 

 Sensibel värmelagring i ackumulatortank (STES) – om plats och egen värmeproduktion finns 

 Latent värmelagring (LTES) – vid all renovering, exempelvis av väggar och golv  
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Kombinationsmöjligheter 
Ovanstående alternativ kan kombineras med varandra eller med andra tekniker för effektivare 

energiproduktion. Exempel på möjliga kombinationer är: 

 Solceller och batterier – för lagring av el vid överproduktion och leverans av el vid 

underproduktion. 

 Solceller och urban vindkraft – för egen elproduktion ett större antal av dygnets timmar, 

samt mer jämnt fördelad produktion. 

 Solvärme och bergvärme/sjövärme/jordvärme – effektivare värmeproduktion. 

 Värmeproduktion och sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortank – för att ta tillvara på 

all producerad värme. 

 Solvärme och geotermisk värmelagring (exempelvis borrhålslager) – för att ta tillvara på all 

producerad värme. 

Introduktion till tekniker  
De förnybara energitekniker som behandlas beskrivs kortfattat nedan. För mer utförlig beskrivning av 

teknikerna samt fler tekniker se Överskikt av studiens förnybara energitekniker i Manual för 

implementering av förnybar energi. 

Elproduktion 

Solceller 

El produceras då solcellen träffas av solljus. Ju mer solen 

lyser desto mer el produceras. För att få ut så mycket el som 

möjligt under året bör solcellen ha en vinkel på 42 grader för 

Uppsala. Solcellerna kan kopplas till elnätet eller till ett 

lagringssystem och placeras oftast på tak eller fasad. 

Solcellerna bör placeras så att skuggning minimeras.  

Urban vindkraft 

Vindkraftverk genererar elektricitet genom att utnyttja vindens kinetiska energi, där 

vindhastigheten bör vara minst 5-6 m/s och har stor betydelse för produktionen. Att 

ansluta verket till elnätet kräver tillstånd från nätägaren, dessutom kräver urban 

vindkraft flera andra tillstånd. Vindkraftverket kan anslutas till lagringssystem, men 

lönsamheten skulle öka om nettodebitering införs i framtiden. 

Ellagring 

Batterier 

Med batterier kan egenproducerad el lagras. Olika typer av batterier är 

lämpade för olika typer av lagringssystem. De batterier som är bäst 

lämpade för integrering i fastigheter är blysyrabatterier och 

litiumjonbatterier. Lagring av el gör att en ojämn elproduktion kan 

jämnas ut. Batterianläggningen måste vara rätt dimensionerad med 
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avseende på lasterna och mängden el som önskas lagras. Batterianläggningen kan vara lönsam om 

nettodebitering av el inte är möjlig. Om nettodebitering av el är möjlig är batterier inte något 

lönsamt alternativ. 

Värmeproduktion 

Bergvärme 

Vid bergvärme utvinns värme ur berget genom att borrhål borras ned i 

berggrunden. Därmed bör berggrunden ligga ytligt och fastigheten bör ha 

tillgång till relativt stor ledig markyta. Vid bergvärme kan en 

bergvärmepump användas som installeras i fastigheten. Vid installation av bergvärme kan fler 

radiatorer behöva installeras och fastigheten bör ha ett vattenburet värmesystem. Även HSB FTX kan 

användas i kombination med bergvärme som förvärmer utomhusluften med värme från bergvärmen. 

Fastigheten måste ha ett FTX-system.  

Jordvärme 

Vid jordvärme grävs en slang ner i marken på cirka 1 meters djup. 

Vätskan i slangen absorberar värmen i marken. Jordvärmeanläggningen 

är oftast kopplad till en jordvärmepump. För jordvärme krävs en stor 

och lättgrävd markyta och fastigheten bör ha ett vattenburet 

värmesystem. Fler radiatorer kan behöva installeras. Jordvärmen kan 

även användas till att förvärma utomhusluft genom exempelvis HSB FTX. Fastigheten måste då ha ett 

FTX-system.  

Sjövärme 

Vid sjövärme läggs det ut en kollektorslang på isfritt djup i en 

sjö eller vattendrag. Slangen är oftast kopplad till en 

sjövärmepump som kan förse fastigheten med värme och 

varmvatten. För sjövärme krävs det att det finns ett vattendrag i 

anslutning till fastigheten samt att fastigheten har ett 

vattenburet värmesystem. Sjövärmen kan användas till att förvärma utomhusluft genom exempelvis 

HSB FTX om fastigheten har ett FTX-system.  

Solvärme 

För solvärme utnyttjas solens strålning för att värma vatten i en 

solfångare. De två vanligaste typerna är plansolfångare respektive 

vakuumrörsolfångare. Solvärme kräver ett vattenburet värmesystem och 

det behövs ett värmelager för att möta värmebehovet. Solfångarens 

värmeproduktion påverkas av dess orientering och vinkel, optimalt är 

söderläge och 42 graders vinkel mot horisontalplanet.  

Värmelagring 

Borrhålslager 

Vid borrhålslager lagras varmvatten i berggrunden i ett antal 

borrhål. I borrhålen går en slang med en värmebärarvätska. 

Denna lagringsteknik kan användas till både kort- och 
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långtidslagring och lämpar sig bäst i stor skala. Berget bör ligga ytligt. Värmen som lagras kan sedan 

exempelvis användas till att förvärma utomhusluft med HSB FTX om fastigheten har ett FTX-system. 

Groplager 

Vid groplager lagras varmvatten i ett schakt i marken som 

stabiliseras med betong och täcks med ett värmeisolerande 

material. För att groplager ska bli lönsamt krävs ett stort 

värmelagringsbehov. Groplager kräver en stor ledig markyta som 

efter installation av groplagret inte får belastas tungt. Detta 

innebär att det inte går att bygga över ett groplager. Värmen som lagras kan sedan exempelvis 

användas till att förvärma utomhusluft med HSB FTX om fastigheten har ett FTX-system. 

Latent värmelagring (LTES) 

Latent termisk energilagring innebär att energi lagras genom 

att ett material genomgår fasändring. Det kan användas för 

både kort- och långtidslagring av värme och kyla. Ett fasändringsmaterial kan integreras i väggar, tak 

och golv eller kan integreras i en varmvattentank via kapslar.  

Sensibel värmelagring (LTES) i ackumulatortankar 

Ackumulatortankar används för dygnslager av värme i ett vattenburet 

värmesystem. Tanken innehållar ofta avsyrat vatten och vattnet bör vara 

tydligt skiktat för att få ett effektivt system. Flera olika värmekällor kan 

kopplas till tanken. Tankens volym anpassas till lagringsbehov och de 

värmekällor som används.  

Slang i lera 

Med nedgrävda slangar kan värme både tas upp och lagras i den 

omgivande leran på liknande sätt som vid jordvärme. Värmen 

lagras då uppvärmt vatten cirkulerar genom slangarna och 

överförs till den kallare leran. Värmen tas upp genom att systemet 

körs omvänt. Lagring med slang i lera kräver en stor markyta som är lätt att gräva i. Värmen som 

lagras kan sedan exempelvis användas till att förvärma utomhusluft med HSB FTX om fastigheten har 

ett FTX-system. 

Inför upphandling och kontakt med konsult 
Vid kontakt med konsult för utredning och installation av förnybar energiteknik finns ett antal saker 

att tänka på. Vid en upphandling mellan olika entreprenörer ska en projektering ha gjorts där en 

övergripande plan tagits fram med krav och planer för bland annat ytor och utrymmen. Nedan följer 

exempel på information som konsulten bör få från beställaren, vad konsulten bör ta hänsyn till i sin 

utredning och vad denne bör redovisa samt vad som bör finnas med i en övergripande plan rörande 

energiteknikerna vid upphandling. För ytterligare information se avsnittet Implementeringsprocessen 

i Manual för implementering av förnybar energi.  
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Utvärdering av lönsamhet 
Vid bedömning av lönsamhet vid implementering av teknikerna gäller följande allmänna punkter och 

bör ges till konsulter och beställare. 

 6 % avkastningskrav på egna pengar då åtgärd görs. Åtgärder kan även räknas som paket om 

detta gör att avkastningskravet uppfylls.  

 Ekonomisk livslängd beräknas olika beroende på vilken typ av investering det är. För 

åtgärdspaket ska livslängden viktas beroende på hur stor kostnad och livslängd respektive 

åtgärd har.  

 Elpris 2013 är 1,3 kr/kWh rörligt pris inklusive moms.  

 Fjärrvärmepris enligtVattenfalls ordinarie taxor. 

 Annuitetskalkyl används. Annuiteten styr om det är lönsamt.  

 Återbetalningstid och nettonuvärden redovisas. 

 Känslighetsanalyser. 

 Livscykelkostnadsanalys, LCC, används. 

Sammantaget behövs följande data för att beräkna lönsamheten: 

 Investeringskostnader 

 Underhållsandel av investering 

 Besparing 

 Driftkostnad 

 Underhållskostnad 

 Kalkylränta (7 %) 

 Ekonomisk livslängd 

 Ändring av driftkostnad 

 Årlig energikostnad 

 Hyresinkomster 

 Restvärde 

 Inflation 

 Energiprisökning (4 % för värme och el) 

Allmänt inför upphandling och kontakt med konsult 
 Information till konsulten:  

o Fastighetens el- och värmeförbrukning. 

o Fastighetens befintliga värmesystem. 

o Fastighetens driftskostnad. 

o Vad renoveringen innebär. 

o Lediga utrymmen och ytor. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Kombinationsmöjligheter med andra förnybara energitekniker. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Förväntad el- eller värmeproduktion respektive lagringsförmåga med tillhörande 

osäkerhetsanalys.. 

o Eventuella konsekvenser på byggnadens egenskaper. 

o Systemets behov av underhåll. 
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o Kostnader för underhåll och investering. 

o Systemets ekonomiska livslängd, ändring av driftskostnad och besparing. 

o Utrymmen som behövs för tekniken. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymmen som behövs för tekniken. 

Teknikspecifikt inför upphandling och kontakt med konsult 

Solceller 

 Information till konsulten: 

o Hur stor yta som finns tillgänglig för installation av solcellsanläggningen. 

o Eventuella önskemål om typ av solceller och hur de ska installeras (exempelvis 

solceller på taket eller solceller applicerade på väggen). Huruvida installation av 

solcellerna utgör en del av renoveringsprojektet. 

o Huruvida solcellerna ska vara anslutna till ett lagringssystem.  

o Hur elproduktionen från solcellerna önskas maximeras, exempelvis på årsbasis. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Vilken typ av solceller med avseende på material som är mest lönsamt med avseende 

på systemets storlek och tillgänglig installationsyta samt byggnadsintegrerade eller 

byggnadsapplicerade. De solceller som bör ingå i undersökningen är solceller av 

kristallint kisel samt tunnfilmssolceller bestående av amorft kisel, CdTe och CIGS. 

Val av byggnadsintegrerade eller byggnadsapplicerade solceller beror också av 

huruvida monteringen av solcellerna utgör en del av ett renoveringsprojekt. 

o Var på byggnaden solcellerna ska placeras för att få maximal produktion. I Uppsala 

maximeras årsproduktionen om solcellerna placeras i söderläge med 42 graders 

lutning mot horisontalplanet. Solcellerna bör också placeras så att skuggning 

minimeras och möjligheter till kylning går att verkställa. 

o Om det finns möjlighet till statligt ekonomiskt stöd för anläggningen. Under 2013-

2016 kan stöd för installation av nätanslutna solcellssystem sökas hos Länsstyrelsen. 

o Om det är möjligt att ansöka om elcertifikat för solcellsanläggningen. 

o Möjligheterna att koppla solcellsanläggningen till ett lagringssystem, till exempel en 

batteribank. 

o Att solcellerna ska kunna kopplas dels till elnätet och dels till eventuella 

lagringsanläggningar. 

o Att monteringen av solcellerna ska ske på ett system certifierat för detta 

användningsområde och modulerna kopplas samman med dubbelisolerade kablar 

som är både vädertåliga och UV-beständiga. 

o Huruvida renoveringsprojekten i byggnaden underlättar installationen av solcellerna. 

o Huruvida det finns något specifikt renoveringsprojekt som krävs för att kunna 

installera solcellsanläggningen eller något renoveringsprojekt som är fördelaktigt att 

kombinera med installationen av anläggningen. 

 Konsulten bör redovisa: 

o Hur mycket el solcellsanläggningen maximalt kan producera; vad som är tekniskt 

respektive ekonomiskt möjligt. 

o Hur stor elproduktion som kan väntas från solcellsanläggningen, förslagsvis under 

års-, månads- och dagsbasis samt för olika delar av året. 
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o Vilka åtgärder som krävs för nätanslutning och användningsstart. Vilken kontakt med 

nätägaren, exempelvis i fråga om föranmälan, som ska hållas och vilka kontroller som 

måste genomföras innan solcellsanläggningen tas i bruk. 

o I vilken utsträckning anslutning till ett ellagringsystem skulle förbättra möjligheterna 

att använda all solcellsproducerad el. 

o Huruvida renoveringsprojekten i byggnaden underlättar installationen av solcellerna. 

o Huruvida det finns något specifikt renoveringsprojekt som krävs för att kunna 

installera solcellsanläggningen eller något renoveringsprojekt som är fördelaktigt att 

kombinera med installationen av anläggningen. 

 Vid upphandling och leverans: 

o För solcellsmoduler av kristallin typ gäller kraven enligt IEC 61214 och för 

tunnfilmssolceller gäller IEC 61646. 

o Eventuella önskemål om typ av solceller och hur de ska installeras (exempelvis 

solceller på taket eller solceller applicerade på väggen) ska framläggas till 

entreprenören. 

Urban vindkraft 

 Information till konsulten: 

o Vindförhållanden på platsen, exempelvis medelvind, vindriktning och variation över 

året. 

o Höjd och läge på omgivande byggnader. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Effektkurvan, som erhålls från tillverkaren av vindkraftverket och beskriver den 

förväntade produktionen vid olika vindhastigheter. 

o Vindförhållanden, de är oftast mest fördelaktiga vid takets nock och minst 

fördelaktiga vid takfoten. 

o Visuell påverkan, då vindkraftverket har en färg, form och rörelse som skapar 

kontrast mot omgivningen. 

o Buller som uppfattas störande från omgivningen, vilket påverkas av vindstyrka, 

väderförhållanden och andra ljud i omgivningen. 

o Rörliga skuggor, kan orsaka störningar. 

o Isbildning på bladen under vintern, det finns då risk för att bladen kastas av. 

o Infästningarna, bör göras på ett sådant sätt att vibrationer undviks. 

o Om elcertifikat kan sökas för anläggningen. Elcertifikat kan sökas vid en produktion 

på minst 1 MWh/år. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Typ av vindkraftverk som bedöms lönsammast. 

o Hur vindkraftverket påverkar omgivningen med exempelvis reflektioner och buller. 

o Var vindkraftverket bör monteras.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Vindkraftverket ska uppfylla CE-standarden SS-EN61400-2 om det har rotordiameter 

mindre än 16 meter.   

Batterier 

 Information till konsulten: 

o Hur mycket el den egna produktionen ger och hur mycket av detta som önskas kunna 

lagras, samt för hur lång tid batterianläggningen ska kunna leverera el. 
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o Relevanta parametrar rörande det egna elproduktionssystemet som ska ladda 

batterianläggningen och lasterna som ska laddas av batteriet, exempelvis spänning 

och effekt. 

o Hur stor plats som finns tillgänglig i byggnaden för batterilagret, inklusive 

säkerhetsavstånd och dylikt.  

o Om det i samband med renoveringen ska konstrueras nytt/ytterligare utrymme för 

batterianläggningen. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Att alla säkerhetskrav på anläggningen uppfylls, exempelvis ventilationskrav, 

tillräckligt avstånd mellan kopplade batterier och korrekt skyltning. Om den 

befintliga byggnaden inte uppfyller de standarder som krävs med avseende på 

exempelvis brandsäkerhet, måste detta åtgärdas genom renovering. 

o Att hela batterianläggningen måste dimensioneras från början, utifrån den 

lagringskapacitet som önskas och den yta som finns tillgänglig. Det går inte att öka en 

batterianläggnings kapacitet i efterhand; anläggningen måste dimensioneras för att 

passa systemet den ska ingå i. 

o Vilken typ av batteri, antal batterier med avseende på avsedd urladdningsnivå och 

vilken sammankoppling av batterier som är mest lönsam för det aktuella systemet. 

o Vilka övriga komponenter, till exempel växelriktare för att passa 

elproduktionssystemet och lasten, som behövs i systemet och bidrar med kostnader. 

o Huruvida renoveringsprojekten i byggnaden underlättar installationen av 

batterianläggningen. 

o Huruvida det finns något specifikt renoveringsprojekt som krävs för att kunna 

installera en batterianläggning eller något renoveringsprojekt som fördelaktigt kan 

kombineras med installationen av batterianläggningen. 

 Konsulten bör redovisa: 

o Om anläggningens önskade dimensionering är dels tekniskt och dels ekonomiskt 

möjlig. Ge förslag på rimlig dimensionering. 

o Anläggningens förväntade prestanda och livslängd. Hur mycket batterianläggningen 

förväntas kunna lagra och under hur lång tid, samt hur prestandan ser ut över hela 

livslängden. 

o I vilken utsträckning batterianläggningen förbättrar utnyttjandegraden av den 

egenproducerade elen. 

o Vilka regler som gäller för säkerhet och underhåll (till exempel begränsat tillträde). 

Om det krävs särskilt underhåll eller särskild tillsyn. 

o Huruvida renoveringsprojekten i byggnaden underlättar installationen av 

batterianläggningen. 

o Huruvida det finns något specifikt renoveringsprojekt som krävs för att kunna 

installera en batterianläggning eller något renoveringsprojekt som är fördelaktigt att 

kombinera med installationen av batterianläggningen. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Stationära batterianläggningar för energilagring ska följa europastandarden från 

2001, SS-EN 50272-2, byggnaden måste uppfylla alla säkerhetskrav. 

o Batterianläggningen ska dimensioneras med avseende på det system den ska ingå i. 

Bergvärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme. 
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o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för bergvärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Installatören måste anmäla borrhålet till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

o Avstånd mellan energibrunnarna ska vara minst 20 meter. 

o Normbrunn - 07 måste följas. 

o Temperaturen i borrhålen minskar med tiden vilket påverkar möjligt värmeuttag. 

o Flera radiatorer kan behöva installeras.  

 Konsulten bör redovisa: 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas med bergvärmen. 

o Hur mycket elförbrukningen kommer öka på grund av värmepumpens elbehov. 

o Antal borrhål och hålens djup. 

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för borrhål. 

Jordvärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme. 

o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för jordvärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt och minst 100 meter från 

fast fornlämning. 

o Flera radiatorer kan behöva installeras.  

o Temperaturen i marken kan ändras vilket kan påverka växtligheten. 

o Risk för sättningar i marken.  

 Konsulten bör redovisa: 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas med jordvärmen. 

o Hur mycket elförbrukningen kommer öka på grund av värmepumpens elbehov. 

o Kollektorslangens längd och hur stor yta som krävs för anläggningen. 

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för jordvärmeslang. 

Sjövärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme. 

o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för sjövärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Fler radiatorer kan behöva installeras. 

o Slangen kan skadas av ankare och is.  
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 Konsulten bör redovisa: 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas med sjövärmen. 

o Hur mycket elförbrukningen kommer öka på grund av värmepumpens elbehov. 

o Kollektorslangens längd. 

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för sjövärmeslang och förbindelseslang mellan sjö och fastighet.  

Solvärme 

 Information till konsulten: 

o Tillgänglig takyta samt dess orientering och vinkel. 

o Om solvärmen ska lagras. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Systemet dimensioneras på olika sätt beroende på hur det kan kopplas in på 

fjärrvärmenätet.  

o Solfångarna påverkar byggnadens yttre utseende, plansolfångare och 

vakuumsolfångare har olika utseende.  

o Avståndet mellan solfångare och lagringsenhet bör minimeras för att minska 

värmeförluster. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Hur stor yta med solfångare som krävs för att producera önskad mängd värme.  

o Typ av solfångare som bedöms mest lönsamma.  

o Hur byggnadens utseende påverkas.  

o Om solvärmesystemet bör anslutas till fjärrvärmenätet eller om det bör kopplas till 

någon form av värmelagring.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Solfångaren bör vara P-märkt eller märkt med Solar Keymark, vilket innebär att den 

har kvalitetskontrollerats. 

Borrhålslager 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd värme att lagra. 

o Vilket system som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  

o Hur den lagrade värmen ska tas till vara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

o Risk för sättningar i närliggande byggnader.  

 Konsulten bör redovisa: 

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Antal borrhål och borrhålens djup.  

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för borrhålslagret ska finnas. 
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Groplager 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd värme att lagra. 

o System som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  

o Hur den lagrade värmen ska tas till vara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

 Konsulten bör redovisa: 

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Hur stor markyta lagret upptar. 

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för groplagret. 

Latent värmelagring (LTES) 

 Information till konsulten: 

o Hur och var fasändringsmaterialet ska integreras i byggnaden. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara 

lägre än 60o C, enligt Boverkets byggregler. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Vilken typ av LTES-system som är lämpligt. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme och möjliga platser där fasändringsmaterialet kan integreras i byggnaden.  

Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar 

 Information till konsulten: 

o Byggnadens värmedistributionssätt (exempelvis radiatorer, golvvärme).  

o Tillgängligt utrymme för tanken. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara 

lägre än 60o C, enligt Boverkets byggregler. 

o Tanken dimensioneras olika beroende på vilka värmekällor som är anslutna. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Tankens storlek. 

o Hur värmesystemet påverkas. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för tanken.  

Slang i lera 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd värme att lagra. 

o Vilket system som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  
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o Hur den lagrade värmen ska tas till vara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt. 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

o Risk för sättningar i marken.  

 Konsulten bör redovisa: 

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Hur stor markyta lagret upptar.  

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för värmelagret ska finnas.  

Tillstånd och krav 
Vid implementering av förnybar energi finns tillstånd och krav att ta hänsyn till. Nedan följer de 

viktigaste allmänna och teknikspecifika regler, lagar och rekommendationer som gäller år 2013. Vid 

utredning bör konsult ta reda på vilka lagar och regler som är aktuella. För ytterligare information se 

avsnittet Fördjupning av studiens förnybara energitekniker i Manual för implementering av förnybar 

energi. 

Allmänna tillstånd och krav 
 Bygglov krävs vid nybyggnation samt om byggnadens funktion eller utseende förändras. Vid 

osäkerhet gällande bygglovskrav, kontakta kommunens plan- och byggnadsnämnd. 

 Detaljplan gås igenom tillsammans med Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. 

 I Uppsala kommun krävs det att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs.  

Teknikspecifika tillstånd och krav 

Solceller 

 Var på byggnaden solcellerna ska placeras för att få maximal produktion. I Uppsala 

maximeras årsproduktionen om solcellerna placeras i söderläge med 42 graders lutning mot 

horisontalplanet. Solcellerna bör också placeras så att skuggning minimeras och möjligheter 

till kylning går att verkställa. 

 Modulernas ramar, bärställningar och andra ledande delar ska jordas. 

 Växelriktaren i systemet måste vara CE-märkt. 

 För anslutning till elnätet måste en föranmälan och sedan en färdiganmälan till nätägaren 

göras.  

Urban vindkraft 

 Medelvindhastigheten bör vara minst 5-6 m/s.  

 Miljöanmälan ska göras om effekten är större än 125 kW. 

 Gränsvärdet på 40 dBA för ljudnivåer skall ej överskridas. 
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 Riktlinjer för skuggning bör följas, där skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år eller 30 

minuter per dag. 

 Inmatningsabonnemang krävs för försäljning av el. 

 Tillstånd från nätägaren krävs för att ansluta till elnätet.  

 Samråd med Luftfartsverket krävs om en flygplats finns inom 60 kilometer från 

vindkraftverket. 

 Tillstånd från kommunen krävs om avståndet till allmän väg är mindre än 12 meter.  

Batterier 

 Byggnaden måste ha tillgängligt utrymme där det är lämpligt att placera en 

batterianläggning. Detta utrymme måste uppfylla de specifika kraven på exempelvis 

ventilation och brandsäkerhet. 

 Stationära batterianläggningar för energilagring ska följa europastandarden från 2001, SS-EN 

50272-2.  

 Anläggningen måste följa starkströmsföreskrifterna i ELSÄK-FS 1999:5 som handlar om risker 

i from av elektricitet, elektrolyt, explosiva gaser och elchock.  

Bergvärme 

 Normbrunn - 07 måste följas. 

 Borrningen ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.    

 Avstånd mellan energibrunnarna ska vara minst 20 meter. 

 Uppsala kommun kan kräva mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar.  

 Värmepumpar med brinevätska ska anmälas till kommunens miljökontor. 

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Fastigheten bör ha vattenburet värmesystem 

 Fastigheten bör stå på ytligberggrund och ha ledig markyta för borrhål.  

Jordvärme 

 Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt. 

 Marklov kan behövas och ansöks om hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen.  

 Uppsala kommun kan kräva mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar. 

 Värmepumpar med brinevätska ska anmälas till Miljökontoret. 

 Köldmediet ska vara nedbrytbar till ofarliga ämnen.  

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Fastigheten ska ha vattenburet värmesystem. 

 Stor lättgrävd markyta behövs.  

Sjövärme 

 Vissa kommuner tillåter inte sjövärme, därför bör kommunens kontor för samhällsutveckling 

kontaktas. 

 Kontakta Länsstyrelsen för en bedömning om anläggningen strider mot 

strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen bör alltid kontaktas vid grävning i vattenbryn då 

det kan krävas en strandskyddsdispens. 
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 En del kommuner kräver en mellanvärmeväxlare, Uppsala kommun kan kräva 

mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar. 

 Värmepumpar med brinevätska har anmälningsplikt och ska anmälas till Miljökontoret. 

 Köldmediet ska vara nedbrytbar till ofarliga ämnen.  

 Vid vattenskyddsområde gäller speciella regler. Tillstånd krävs för installation inom yttre 

skyddsområde för vattentäkt.  

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Närhet till sjö krävs.  

 Fastigheten ska ha vattenburet värmesystem.  

Solvärme 

 Byggnaden måste ha ett vattenburet värmesystem. 

 Söderläge och 42 graders vinkel mot horisontalplanet är optimalt i Uppsala för hög 

årsproduktion. 

 Om byggnaden använder fjärrvärme krävs samråd med fjärrvärmeleverantören för att 

ansluta en solvärmeanläggning, i vissa fall krävs även ett avtal. 

Borrhålslager 

 Lagret anmäls hos kommunens nämnd för miljöfrågor alternativt ansök om tillstånd hos 

Mark- och miljödomstolen om grundvatten bortförs.  

 Tillräckligt stor markyta till borrhålen krävs.  

 Ytlig berggrund att borra i krävs.  

Groplager 

 Marklov kan behövas och ansöks hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen.  

 Tillräcklig stor markyta för groplagret. 

LTES 

 Vid integration av fasändringsmaterial i byggnadsbärande konstruktion måste Boverkets 

byggregler följas.  

 För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara lägre än 60o 

C, enligt Boverkets byggregler. 

 Det kan krävas tillstånd från Länsstyrelsen för vissa oorganiska fasändringsmaterial. 

Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar 

 Byggnaden måste ha ett vattenburet värmesystem. 

 För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara lägre än 60o 

C, enligt Boverkets byggregler. 

Slang i lera 

 Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt och minst 100 meter från fast 

fornlämning. 

 Stor lättgrävd markyta krävs.  
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Inledning 
Detta rutindokument är framtaget för att underlätta implementering av förnybar energiteknik vid 

förnyelse. Det är tänkt som ett stöd för fastighetsägare, främst Uppsalahem AB och är en del av ett 

kandidatarbete inom Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala Universitet och Sveriges 

Lantbruksuniversitet, i samarbete med Uppsalahem AB. Rutindokumentet är en sammanställning av 

manualen Förnybara energilösningar för fastighetsägare – Manual för implementering av förnybar 

energi och innehåller de viktigaste delarna för utredning och installation av förnybar energiteknik vid 

förnyelse.  

I rutindokumentet finns det rekommendation på vilka tekniker som främst bör undersökas för 

implementering och vilka kombinationsmöjligheter det finns för teknikerna. För mer information om 

varför dessa rekommenderas och om kombinerade system se i manualen under Bakgrund för val av 

energitekniker och Bakgrund till kombinerade system. Teknikerna förklaras i avsnittet Introduktion till 

teknikerna. För mer information om teknikerna och hur dessa kan implementeras finns i manualen 

under Fördjupning av studiens förnybara tekniker. Under Körschema förklaras byggprocessen och var 

i processen planering för implementering bör ske. Rutindokumentet behandlar även vilka krav och 

regler som gäller för teknikerna och vad som gäller vid upphandling och kontakt med konsult.  

Körschema 
Nedan följer ett översiktligt flödesschema över hur byggprocessen vid förnyelse går till, se figur 1. 

Om förnybara energitekniker ska implementeras vid förnyelse av en fastighet bör detta has i åtanke 

redan från start.  

 

Figur 4. Flödesschema över byggprocessen vid nybyggnation med ungefärlig tidsåtgång inom parantes. 

Flödesschemat över processen från idé till färdig förnyelse beskrivs nedan. Om förnybara 

energitekniker ska implementeras ska dessa tas extra hänsyn till vid punkterna 1 och 4, det vill säga 

1. Beslut om förnyelse

2. Val av entreprenadform

3. Förstudie och 
systemprojektering          

(3 mån)

4. Upphandling                 
(3 mån)

5. Bygglov

6. 
Detaljprojekteringsskede 
och produktionsplanering 

(1-3 mån)

7. Byggnation

8. Slutkontroll och 
besiktning
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då beslutet om förnyelse fattas samt innan ansökan om bygglov görs. Processen går till enligt 

följande: 

10. Beslut om förnyelse av fastighet görs. 

 Den befintliga detaljplanen styr vad som är möjligt att göra vid förnyelse. Se vilka 

tekniker som främst bör undersökas under avsnittet Rekommendation. Se sedan 

under avsnittet Tillstånd och krav om önskad teknik är möjlig att implementera. 

Ändring av befintlig detaljplan kan göras, men observera att detta tar mellan ett och 

sju år. 

11. Entreprenadform väljs. Ofta används partnering som är en typ av totalentreprenad eller 

vanlig totalentreprenad. Vid partnering görs upphandlingen innan projektering medan vid 

totalentreprenad görs fallstudie och projektering innan upphandlingen.  

12. Förstudie och systemprojektering av förutsättningar för byggnaden görs.  

 Energikrav och energistandard bestäms. Här finns en sista chans att besluta om 

fastigheten ska ha någon form av förnybar energiteknik innan bygglov för fastigheten 

söks. Bygglov för de enskilda teknikerna kan ansökas om senare men förlänger 

byggtiden och möjligheter för implementering av tekniker minskar. Se under 

avsnittet Tillstånd och krav för att undersöka om önskad teknik är möjlig att 

implementera. 

13. Upphandling med entreprenörer görs.  

14. Byggherren ansöker om bygglov hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. Under tiden 

bygglov inväntas fortsätter processen.  

15. Detaljprojekteringsskede där detaljerade bygghandlingar tas fram som underlag för 

entreprenörerna.  

16. Produktionsplanering över hur produktionen ska genomföras för att hålla tidplan och önskad 

kvalitet görs av byggentreprenören.  

17. Byggnation. 

18. Slutkontroll och besiktning görs. Slutbesked från Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. 

Vid totalentreprenad gäller fem års garanti.  

Rekommendation 
Vid förnyelse bör följande tekniker undersökas: 

 Solceller 

 Batterier – vid egen elproduktion 

 Solvärme – eventuellt för komplettering till befintligt värmesystem 

 Bergvärme – eventuellt för komplettering till befintligt värmesystem  

 Sjövärme – eventuellt för komplettering till befintligt värmesystem, om det finns en sjö 

 Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortank 

Kombinationsmöjligheter 
Ovanstående alternativ kan kombineras med varandra eller med andra tekniker för effektivare 

energiproduktion. Exempel på möjliga kombinationer är: 
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 Solceller och batterier – för lagring av el vid överproduktion och leverans av el vid 

underproduktion. 

 Solceller och urban vindkraft – för egen elproduktion ett större antal av dygnets timmar, 

samt mer jämnt fördelad produktion. 

 Solvärme och bergvärme/sjövärme/jordvärme – effektivare värmeproduktion. 

 Värmeproduktion och sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortank – för att ta tillvara på 

all producerad värme. 

 Solvärme och geotermisk värmelagring (exempelvis borrhålslager) – för att ta tillvara på all 

producerad värme. 

Introduktion till tekniker  
De förnybara energitekniker som behandlas beskrivs kortfattat nedan. För mer utförlig beskrivning av 

teknikerna och fler tekniker se Överskikt av studiens förnybara energitekniker i Manual för 

implementering av förnybar energi. 

Elproduktion 

Solceller 

El produceras då solcellen träffas av solljus. Ju mer solen lyser 

desto mer el produceras. För att få ut så mycket el som möjligt 

under året bör solcellen ha en vinkel på 42 grader för Uppsala. 

Solcellerna kan kopplas till elnätet eller till ett lagringssystem och 

placeras oftast på tak eller fasad. Solcellerna bör placeras så att 

skuggning minimeras.  

Urban vindkraft 

Vindkraftverk genererar elektricitet genom att utnyttja vindens kinetiska 

energi, där vindhastigheten bör vara minst 5-6 m/s och har stor betydelse för 

produktionen. Att ansluta verket till elnätet kräver tillstånd från nätägaren, 

dessutom kräver urban vindkraft flera andra tillstånd. Vindkraftverket kan 

anslutas till lagringssystem, men lönsamheten skulle öka om nettodebitering 

införs i framtiden. 

Ellagring 

Batterier 

Med batterier kan egenproducerad el lagras. Olika typer av batterier 

är lämpade för olika typer av lagringssystem. De batterier som är bäst 

lämpade för integrering i fastigheter är blysyrabatterier och 

litiumjonbatterier. Lagring av el gör att en ojämn elproduktion kan 

jämnas ut. Batterianläggningen måste vara rätt dimensionerad med 

avseende på lasterna och mängden el som önskas lagras. Batterianläggningen kan vara lönsam om 

nettodebitering av el inte är möjlig. Om nettodebitering av el är möjlig är batterier inte något 

lönsamt alternativ. 
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Värmeproduktion 

Bergvärme 

Vid bergvärme utvinns värme ur berget genom att borrhål borras ned i 

berggrunden. Därmed bör berggrunden ligga ytligt och fastigheten bör ha 

tillgång till relativt stor ledig markyta. Vid bergvärme kan en bergvärmepump 

användas som installeras i fastigheten. Vid installation av bergvärme kan fler 

radiatorer behöva installeras och fastigheten bör ha ett vattenburet 

värmesystem. Även HSB FTX som förvärmer utomhusluften med värme från bergvärmen kan 

användas i kombination med bergvärme. Fastigheten måste då ha ett FTX-system.  

Jordvärme 

Vid jordvärme grävs en slang ner i marken på cirka 1 meters djup. 

Vätskan i slangen absorberar värmen i marken. Jordvärmeanläggningen 

är oftast kopplad till en jordvärmepump. För jordvärme krävs en stor 

och lättgrävd markyta och fastigheten bör ha ett vattenburet 

värmesystem. Fler radiatorer kan behöva installeras. Jordvärmen kan 

även användas till att förvärma utomhusluft genom exempelvis HSB FTX. Fastigheten måste då ha ett 

FTX-system.  

Sjövärme 

Vid sjövärme läggs det ut en kollektorslang på isfritt djup i en sjö 

eller vattendrag. Slangen är oftast kopplad till en sjövärmepump 

som kan förse fastigheten med värme och varmvatten. För 

sjövärme krävs det att det finns ett vattendrag i anslutning till 

fastigheten samt att fastigheten har ett vattenburet värmesystem. 

Sjövärmen kan användas till att förvärma utomhusluft genom exempelvis HSB FTX om fastigheten 

har ett FTX-system.  

Solvärme 

För solvärme utnyttjas solens strålning för att värma vatten i en 

solfångare. De två vanligaste typerna är plansolfångare respektive 

vakuumrörsolfångare. Solvärme kräver ett vattenburet värmesystem och 

det behövs ett värmelager för att möta värmebehovet. Solfångarens 

värmeproduktion påverkas av dess orientering och vinkel, optimalt är 

söderläge och 42 graders vinkel mot horisontalplanet.  

Värmelagring 

Borrhålslager 

Vid borrhålslager lagras varmvatten i berggrunden i ett antal 

borrhål. I borrhålen går en slang med en värmebärarvätska. 

Denna lagringsteknik kan användas till både kort- och 

långtidslagring och lämpar sig bäst i stor skala. Berget bör ligga 

ytligt. Värmen som lagras kan sedan exempelvis användas till att förvärma utomhusluft med HSB FTX 

om fastigheten har ett FTX-system. 
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Groplager 

 Vid groplager lagras varmvatten i ett schakt i marken som stabiliseras 

med betong och täcks med ett värmeisolerande material. För att 

groplager ska bli lönsamt krävs ett stort värmelagringsbehov. 

Groplager kräver en stor ledig markyta som efter installation av 

groplagret inte får belastas tungt. Detta innebär att det inte är tillåtet 

att bygga ovanpå ett groplager. Värmen som lagras kan exempelvis användas till att förvärma 

utomhusluft med HSB FTX om fastigheten har ett FTX-system. 

Sensibel värmelagring (LTES) i ackumulatortankar 

Ackumulatortankar används för dygnslager av värme i ett vattenburet värmesystem. 

Tanken innehållar ofta avsyrat vatten och vattnet bör vara tydligt skiktat för att få 

ett effektivt system. Flera olika värmekällor kan kopplas till tanken. Tankens volym 

anpassas till lagringsbehov och de värmekällor som används.  

Slang i lera 

Med nedgrävda slangar kan värme både tas upp och lagras i den 

omgivande leran på liknande sätt som vid jordvärme. Värmen lagras 

då uppvärmt vatten cirkulerar genom slangarna och överförs till den 

kallare leran. Värmen tas upp genom att systemet körs omvänt. 

Lagring med slang i lera kräver en stor markyta som är lätt att gräva i. 

Värmen som lagras kan sedan exempelvis användas till att förvärma utomhusluft med HSB FTX om 

fastigheten har ett FTX-system. 

Inför upphandling och kontakt med konsult 
Vid kontakt med konsult för utredning och installation av förnybar energiteknik finns ett antal saker 

att tänka på. Vid en upphandling mellan olika entreprenörer ska en projektering ha gjorts där en 

övergripande plan tagits fram med krav och planer för bland annat ytor och utrymmen. Nedan följer 

exempel på information som konsulten bör få från beställaren, vad konsulten bör ta hänsyn till i sin 

utredning och vad denne bör redovisa samt vad som bör finnas med i en övergripande plan rörande 

energiteknikerna vid upphandling. För ytterligare information se avsnittet Fördjupning av studiens 

förnybara energitekniker i Manual för implementering av förnybar energi.  

Utvärdering av lönsamhet 
Vid bedömning av lönsamhet vid implementering av teknikerna gäller följande allmänna punkter och 

bör ges till konsulter och beställare. 

 6 % avkastningskrav på egna pengar då åtgärd görs. Åtgärder kan även räknas som paket om 

detta gör att avkastningskravet uppfylls.  

 Ekonomisk livslängd beräknas olika beroende på vilken typ av investering det är. För 

åtgärdspaket ska livslängden viktas beroende på hur stor kostnad och livslängd respektive 

åtgärd har.  

 Elpris 2013 är 1,3 kr/kWh rörligt pris inklusive moms.  

 Fjärrvärmepris enligt Vattenfalls ordinarie taxor. 

 Annuitetskalkyl används. Annuiteten styr om det är lönsamt.  
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 Återbetalningstid och nettonuvärden redovisas. 

 Känslighetsanalyser. 

 Livscykelkostnadsanalys, LCC, används. 

Sammantaget behövs följande data för att beräkna lönsamheten: 

 Investeringskostnader 

 Underhållsandel av investering 

 Besparing 

 Driftkostnad 

 Underhållskostnad 

 Kalkylränta (7 %) 

 Ekonomisk livslängd 

 Ändring av driftkostnad 

 Årlig energikostnad 

 Hyresinkomster 

 Restvärde 

 Inflation 

 Energiprisökning (4 % för värme och el) 

Allmänt inför upphandling och kontakt med konsult  
 Information till konsulten:  

o Fastighetens el- och värmeförbrukning. 

o Fastighetens befintliga värmesystem. 

o Fastighetens driftskostnad. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Kombinationsmöjligheter med andra förnybara energitekniker. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Förväntad el- eller värmeproduktion respektive lagringsförmåga med tillhörande 

osäkerhetsanalys. 

o Eventuella konsekvenser på byggnadens egenskaper. 

o Systemets behov av underhåll. 

o Kostnader för underhåll och investering. 

o Systemets ekonomiska livslängd, ändring av driftskostnad och besparing. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymmen som behövs för tekniken. 

Teknikspecifikt inför upphandling och kontakt med konsult 

Solceller 

 Information till konsulten: 

o Hur stor yta som finns tillgänglig för installation av solcellsanläggningen. 

o Eventuella önskemål om typ av solceller och hur de ska installeras (exempelvis 

solceller på taket eller solceller applicerade på väggen). Huruvida installation av 

solcellerna utgör en del av förnyelseprojektet. 

o Huruvida solcellerna ska vara anslutna till ett lagringssystem.  

o Hur elproduktionen från solcellerna önskas maximeras, exempelvis på årsbasis. 
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 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Vilken typ av solceller med avseende på material som är mest lönsamt med avseende 

på systemets storlek och tillgänglig installationsyta samt byggnadsintegrerade eller 

byggnadsapplicerade. De solceller som bör ingå i undersökningen är solceller av 

kristallint kisel samt tunnfilmssolceller bestående av amorft kisel, CdTe och CIGS. 

Val av byggnadsintegrerade eller byggnadsapplicerade solceller beror också av 

huruvida monteringen av solcellerna utgör en del av förnyelseprojektet. 

o Var på byggnaden solcellerna ska placeras för att få maximal produktion. I Uppsala 

maximeras årsproduktionen om solcellerna placeras i söderläge med 42 graders 

lutning mot horisontalplanet. Solcellerna bör också placeras så att skuggning 

minimeras och möjligheter till kylning går att verkställa. 

o Om det finns möjlighet till statligt ekonomiskt stöd för anläggningen. Under 2013-

2016 kan stöd för installation av nätanslutna solcellssystem sökas hos Länsstyrelsen. 

o Om det är möjligt att ansöka om elcertifikat för solcellsanläggningen. 

o Möjligheterna att koppla solcellsanläggningen till ett lagringssystem, till exempel en 

batteribank. 

o Att solcellerna ska kunna kopplas dels till elnätet och dels till eventuella 

lagringsanläggningar. 

o Att monteringen av solcellerna ska ske på ett system certifierat för detta 

användningsområde och modulerna kopplas samman med dubbelisolerade kablar 

som är både vädertåliga och UV-beständiga. 

o Huruvida förnyelseprojektet i byggnaden underlättar installationen av solcellerna. 

 Konsulten bör redovisa: 

o Hur mycket el solcellsanläggningen maximalt kan producera; vad som är tekniskt 

respektive ekonomiskt möjligt. 

o Hur stor elproduktion som kan väntas från solcellsanläggningen, förslagsvis under 

års-, månads- och dagsbasis samt för olika delar av året. 

o Vilka åtgärder som krävs för nätanslutning och användningsstart. Vilken kontakt med 

nätägaren, exempelvis i fråga om föranmälan, som ska hållas och vilka kontroller som 

måste genomföras innan solcellsanläggningen tas i bruk. 

o I vilken utsträckning anslutning till ett ellagringsystem skulle förbättra möjligheterna 

att använda all solcellsproducerad el. 

o Huruvida förnyelseprojektet i byggnaden underlättar installationen av solcellerna. 

 Vid upphandling och leverans: 

o För solcellsmoduler av kristallin typ gäller kraven enligt IEC 61214 och för 

tunnfilmssolceller gäller IEC 61646. 

o Eventuella önskemål om typ av solceller och hur de ska installeras (exempelvis 

solceller på taket eller solceller applicerade på väggen) ska framläggas till 

entreprenören. 

Urban vindkraft 

 Information till konsulten: 

o Vindförhållanden på platsen, exempelvis medelvind, vindriktning och variation över 

året. 

o Höjd och läge på omgivande byggnader. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Effektkurvan, som erhålls från tillverkaren av vindkraftverket och beskriver den 

förväntade produktionen vid olika vindhastigheter. 
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o Vindförhållanden, de är oftast mest fördelaktiga vid takets nock och minst 

fördelaktiga vid takfoten. 

o Visuell påverkan, då vindkraftverket har en färg, form och rörelse som skapar 

kontrast mot omgivningen. 

o Buller som uppfattas störande från omgivningen, vilket påverkas av vindstyrka, 

väderförhållanden och andra ljud i omgivningen. 

o Rörliga skuggor, kan orsaka störningar. 

o Isbildning på bladen under vintern, det finns då risk för att bladen kastas av. 

o Infästningarna, bör göras på ett sådant sätt att vibrationer undviks. 

o Om elcertifikat kan sökas för anläggningen. Elcertifikat kan sökas vid en produktion 

på minst 1 MWh/år. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Typ av vindkraftverk som bedöms lönsammast. 

o Hur vindkraftverket påverkar omgivningen med exempelvis reflektioner och buller. 

o Var vindkraftverket bör monteras.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Vindkraftverket ska uppfylla CE-standarden SS-EN61400-2 om det har rotordiameter 

mindre än 16 meter.   

Batterier 

 Information till konsulten: 

o Hur mycket el den egna produktionen ger och hur mycket av detta som önskas kunna 

lagras, samt för hur lång tid batterianläggningen ska kunna leverera el. 

o Relevanta parametrar rörande det egna elproduktionssystemet som ska ladda 

batterianläggningen och lasterna som ska laddas av batteriet, exempelvis spänning 

och effekt. 

o Hur stor plats som finns tillgänglig i byggnaden för batterilagret, inklusive 

säkerhetsavstånd och dylikt. 

o Om det i samband med förnyelsen ska konstrueras nytt/ytterligare utrymme för 

batterianläggningen. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Att alla säkerhetskrav på anläggningen uppfylls, exempelvis ventilationskrav, 

tillräckligt avstånd mellan kopplade batterier och korrekt skyltning. 

o Att hela batterianläggningen måste dimensioneras från början, utifrån den 

lagringskapacitet som önskas och den yta som finns tillgänglig. Batterianläggningens 

kapacitet kan inte ökas i efterhand; anläggningen måste dimensioneras för att passa 

systemet den ska ingå i. 

o Vilken typ av batteri, antal batterier med avseende på avsedd urladdningsnivå och 

vilken sammankoppling av batterier som är mest lönsam för det aktuella systemet. 

o Vilka övriga komponenter, till exempel växelriktare för att passa 

elproduktionssystemet och lasten, som behövs i systemet och bidrar med kostnader. 

o Huruvida förnyelseprojektet i byggnaden underlättar installationen av 

batterianläggningen. 

 Konsulten bör redovisa: 

o Om anläggningens önskade dimensionering är dels tekniskt och dels ekonomiskt 

möjlig. Ge förslag på rimlig dimensionering. 
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o Anläggningens förväntade prestanda och livslängd. Hur mycket batterianläggningen 

förväntas kunna lagra och under hur lång tid, samt hur prestandan ser ut över hela 

livslängden. 

o I vilken utsträckning batterianläggningen förbättrar utnyttjandegraden av den 

egenproducerade elen. 

o Vilka regler som gäller för säkerhet och underhåll (till exempel begränsat tillträde). 

Om det krävs särskilt underhåll eller särskild tillsyn. 

o Huruvida förnyelseprojektet i byggnaden underlättar installationen av 

batterianläggningen. 

 Vid upphandling och leverans: 

o Stationära batterianläggningar för energilagring ska följa europastandarden från 

2001, SS-EN 50272-2, byggnaden måste uppfylla alla säkerhetskrav. 

o Batterianläggningen ska dimensioneras med avseende på det system den ska ingå i. 

Bergvärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme. 

o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för bergvärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Installatören måste anmäla borrhålet till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

o Avstånd mellan energibrunnarna ska vara minst 20 meter. 

o Normbrunn - 07 måste följas. 

o Temperaturen i borrhålen minskar med tiden vilket påverkar möjligt värmeuttag. 

o Flera radiatorer kan behöva installeras.  

 Konsulten bör redovisa: 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas med bergvärmen. 

o Hur mycket elförbrukningen kommer öka på grund av värmepumpens elbehov. 

o Antal borrhål och hålens djup. 

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för borrhål. 

Jordvärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme. 

o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för jordvärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt och minst 100 meter från 

fast fornlämning. 

o Flera radiatorer kan behöva installeras.  

o Temperaturen i marken kan ändras vilket kan påverka växtligheten. 

o Risk för sättningar i marken.  
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 Konsulten bör redovisa: 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas med jordvärmen. 

o Hur mycket elförbrukningen kommer öka på grund av värmepumpens elbehov. 

o Kollektorslangens längd och hur stor yta som krävs för anläggningen. 

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för jordvärmeslang. 

Sjövärme 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd producerad värme. 

o Önskad tillsatsvärme.  

o Vad värmen ska användas till (uppvärmning och/eller varmvatten). 

o Om HSB FTX ska användas istället för sjövärmepump.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Fler radiatorer kan behöva installeras. 

o Slangen kan skadas av ankare och is.  

 Konsulten bör redovisa: 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas med sjövärmen. 

o Hur mycket elförbrukningen kommer öka på grund av värmepumpens elbehov. 

o Kollektorslangens längd. 

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för sjövärmeslang och förbindelseslang mellan sjö och fastighet.  

Solvärme 

 Information till konsulten: 

o Tillgänglig takyta samt dess orientering och vinkel. 

o Om solvärmen ska lagras. 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Systemet dimensioneras på olika sätt beroende på hur det kan kopplas in på 

fjärrvärmenätet.  

o Solfångarna påverkar byggnadens yttre utseende, plansolfångare och 

vakuumsolfångare har olika utseende.  

o Avståndet mellan solfångare och lagringsenhet bör minimeras för att minska 

värmeförluster. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Hur stor yta med solfångare som krävs för att producera önskad mängd värme.  

o Typ av solfångare som bedöms mest lönsamma.  

o Hur byggnadens utseende påverkas.  

o Om systemet bör anslutas till fjärrvärmenätet eller någon form av värmelagring.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Solfångaren bör vara P-märkt eller märkt med Solar Keymark, vilket innebär att den 

har kvalitetskontrollerats. 

Borrhålslager 

 Information till konsulten: 
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o Önskad mängd värme att lagra. 

o Vilket system som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  

o Hur värmen som lagras ska tas tillvara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

o Risk för sättningar i närliggande byggnader.  

 Konsulten bör redovisa: 

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Antal borrhål och borrhålens djup.  

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för borrhålslagret. 

Groplager 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd värme att lagra. 

o Vilket system som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  

o Hur värmen som lagras ska tas tillvara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

 Konsulten bör redovisa: 

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Hur stor markyta lagret upptar. 

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för groplagret ska finnas. 

Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar 

 Information till konsulten: 

o Byggnadens värmedistributionssätt (exempelvis radiatorer, golvvärme). 

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara 

lägre än 60o C, enligt Boverkets byggregler. 

o Tanken dimensioneras olika beroende på vilka värmekällor som är anslutna. 

 Konsulten bör redovisa:  

o Tankens storlek. 

o Hur värmesystemet påverkas. 

 Vid upphandling och leverans: 
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o Utrymme och möjliga platser där fasändringsmaterialet kan integreras i byggnaden.  

Slang i lera 

 Information till konsulten: 

o Önskad mängd värme att lagra. 

o Vilket system som har behov av värmelagring, exempelvis solfångare.  

o Hur värmen som lagras ska tas tillvara, exempelvis genom HSB FTX.  

 Konsulten bör ta hänsyn till: 

o Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt. 

o Lagringsförluster. 

o Dimensionering av det system som ger lagret värme, exempelvis solfångare. 

o Risk för sättningar i marken.  

 Konsulten bör redovisa: 

o Möjlig lagringsvolym. 

o Lagringsförluster. 

o Hur snabbt värmeuttag kan ske. 

o Hur mycket av fastighetens inköp av värme som kan täckas av värmelagret.  

o Hur stor markyta lagret upptar.  

o Om fastigheten har ett FTX-system som kan användas till HSB FTX.  

 Vid upphandling och leverans: 

o Utrymme för värmelagret ska finnas. 

Tillstånd och krav 
Vid implementering av förnybar energi finns tillstånd och krav att ta hänsyn till. Nedan följer de 

viktigaste allmänna och teknikspecifika regler, lagar och rekommendationer som gäller år 2013. Vid 

utredning bör konsult ta reda på vilka lagar och regler som är aktuella. För ytterligare information se 

avsnittet Fördjupning av studiens förnybara energitekniker i Manual för implementering av förnybar 

energi. 

Allmänna tillstånd och krav 
 Bygglov krävs vid nybyggnation samt om byggnadens funktion eller utseende förändras. Vid 

osäkerhet gällande bygglovskrav, kontakta kommunens plan- och byggnadsnämnd. 

 Detaljplan gås igenom tillsammans med Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. 

 I Uppsala kommun krävs det att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs.  

Teknikspecifika tillstånd och krav 

Solceller 

 Byggnadens placering och typ ska vara sådan att solceller går att installera på ett lönsamt 

sätt. Exempelvis om de placeras på taket måste konstruktionen klara detta och solcellerna 

måste kunna placeras i ett gynnsamt läge för att träffas av solinstrålning. 

 Modulernas ramar, bärställningar och andra ledande delar ska jordas. 

 Växelriktaren i systemet måste vara CE-märkt. 

 För anslutning till elnätet måste en föranmälan och sedan en färdiganmälan till nätägaren 

göras.  
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Urban vindkraft 

 Medelvindhastigheten bör vara minst 5-6 m/s.  

 Miljöanmälan ska göras om effekten är större än 125 kW. 

 Gränsvärdet på 40 dBA för ljudnivåer skall ej överskridas. 

 Riktlinjer för skuggning bör följas, där skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år eller 30 

minuter per dag. 

 Inmatningsabonnemang krävs för försäljning av el. 

 Tillstånd från nätägaren krävs för att ansluta till elnätet.  

 Samråd med Luftfartsverket krävs om en flygplats finns inom 60 kilometer från 

vindkraftverket. 

 Tillstånd från kommunen krävs om avståndet till allmän väg är mindre än 12 meter.  

Batterier 

 Byggnaden måste ha tillgängligt utrymme där det är lämpligt att placera en 

batterianläggning. Detta utrymme måste uppfylla de specifika kraven på exempelvis 

ventilation och brandsäkerhet. 

 Stationära batterianläggningar för energilagring ska följa europastandarden från 2001, SS-EN 

50272-2.  

 Anläggningen måste följa Starkströmsföreskrifterna i ELSÄK-FS 1999:5 som handlar om risker 

i from av elektricitet, elektrolyt, explosiva gaser och elchock.  

Bergvärme 

 Normbrunn - 07 måste följas. 

 Borrningen ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.    

 Avstånd mellan energibrunnarna ska vara minst 20 meter. 

 Uppsala kommun kan kräva mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar.  

 Värmepumpar med brinevätska ska anmälas till kommunens miljökontor. 

 Köldmediet ska vara nedbrytbart till ofarliga ämnen.  

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Fastigheten bör ha vattenburet värmesystem. 

 Fastigheten bör stå på ytligberggrund och ha ledig markyta för borrhål.  

Jordvärme 

 Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt. 

 Marklov kan behövas och ansöks hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen.  

 Uppsala kommun kan kräva mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar. 

 Värmepumpar med brinevätska ska anmälas till Miljökontoret. 

 Köldmediet ska vara nedbrytbart till ofarliga ämnen.  

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Fastigheten ska ha vattenburet värmesystem. 

 Stor lättgrävd markyta behövs.  
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Sjövärme 

 Vissa kommuner tillåter inte sjövärme, därför bör kommunens kontor för samhällsutveckling 

kontaktas. 

 Kontakta Länsstyrelsen för en bedömning om anläggningen strider mot 

Strandskyddsbestämmelserna.  

 Uppsala kommun kan kräva mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar. 

 Värmepumpar med brinevätska ska anmälas till Miljökontoret. 

 Köldmediet ska vara nedbrytbart till ofarliga ämnen.  

 Vid vattenskyddsområde gäller speciella regler. Tillstånd krävs för installation inom yttre 

skyddsområde för vattentäkt.  

 Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. Kontakta 

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 

 Närhet till sjö krävs. 

 Fastigheten ska ha vattenburet värmesystem. 

Solvärme 

 Byggnaden måste ha vattenburet värmesystem. 

 Söderläge och 42 graders vinkel mot horisontalplanet är optimalt i Uppsala för hög 

årsproduktion. 

 Om byggnaden använder fjärrvärme krävs samråd med fjärrvärmeleverantören för att 

ansluta en solvärmeanläggning, i vissa fall krävs även ett avtal. 

Borrhålslager 

 Lagret anmäls hos kommunens nämnd för miljöfrågor alternativt ansök om tillstånd hos 

Mark- och miljödomstolen om grundvatten bortförs.  

 Tillräckligt stor markyta till borrhålen krävs.  

 Ytlig berggrund att borra i krävs.  

Groplager 

 Marklov kan behövas och ansöks om hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen.  

 Tillräcklig stor markyta för groplagret. 

Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar 

 Byggnaden måste ha vattenburet värmesystem. 

 För att undvika bakterietillväxt bör temperaturen i stillastående vatten inte vara lägre än 60o 

C, enligt Boverkets byggregler. 

Slang i lera 

 Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt. 

 Stor lättgrävd markyta krävs.  
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9 Bakgrund för val av energitekniker 
Manualen behandlar tekniker inom områdena elproduktion, ellagring, värmeproduktion och 

värmelagring. I figur 2 visas vilka energitekniker inom varje område som manualen behandlar.  

 

Figur 5. Behandlade energitekniker. 

Uppsalahems fastighetsbestånd är kategoriserade i fyra olika byggnadsfaser: 

 Nybyggnation – En helt ny fastighet uppförs från grunden. I denna fas är valmöjligheten för 

implementering av förnybar energiteknik mycket stor eftersom byggnaden kan anpassas 

efter de krav tekniken ställer.  

 Förnyelse – Totalrenovering av fastigheten vilket i princip innebär att endast byggnadens skal 

behålls. Detta sker efter ungefär 60 år.  

 Renovering – Mindre renoveringar som till exempel byte av tak och renovering av fasad.  

 Befintligt bestånd – Detta är de fastigheter som inte faller in under de övriga kategorierna.  

Beroende på byggnadens och omgivningens förutsättningar är vissa energitekniker bättre lämpade 

än andra. Vilka tekniker som är lämpliga beror även på i vilken fas byggnaden befinner sig i. De flesta 
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tekniker kan implementeras i en fastighets alla faser om rätt förhållanden finns. Dock är det lättare 

att implementera tekniker som kräver mycket lagringsutrymme eller att stora delar av tomten grävs 

upp vid nybyggen eller förnyelse. Många tekniker blir även mer lönsamma om de installeras i 

samband med relevant renovering. 

Nedan följer tre tabeller som visar vilka tekniker som lämpar sig bäst under rådande förhållanden. 

Dessa tabeller ger endast en grov rekommendation och det finns andra aspekter att ta hänsyn till för 

att bedöma om implementeringen är möjlig. Kryss markerar det eller de grundläggande krav som 

finns för tekniken.  

I tabell 1 visas vilka elproduktions- och ellagringstekniker som kan implementeras vid olika 

förhållanden. Batterier och bränsleceller med vätgaslagring är tekniker som lagrar el och därmed 

krävs det att fastigheten producerar egen el och har ett lagringsbehov för att dessa ska vara 

intressanta.  

Tabell 1. Gynnsamma förutsättningar för elproduktions- och ellagringstekniker 

 Solceller Urban 
vindkraft 

Batterier Bränsleceller 

Vindhastighet 
minst 5-6 m/s 

 
X 

  

Skuggfri yta mot 
sydost till 
sydväst 

X    

Produktion av 
egen el 

  X X 

Ledigt 
lagringsutrymme 
i fastigheten 

  X X 

Ledigt 
lagringsutrymme 
utanför fastighet 

  X X 

 

I tabell 2 visas vilka värmeproduktionstekniker som lämpar sig vid olika förhållanden. Alla kräver 

vattenburet värmesystem om värmen ska användas till uppvärmning av fastigheten. Om värmen ska 

användas till uppvärmning av tappvarmvatten behövs inget vattenburet värmesystem.  

Tabell 2. Gynnsamma förutsättningar för värmeproduktionstekniker 

 Bergvärme Jordvärme Sjövärme Solvärme 

Vattenburet 
värmesystem 

X X X X 

Ytlig 
berggrund 

X    

Stor lättgrävd 
yta 

 X   

Närliggande 
sjö/hav 

  X  

Skuggfri yta 
mot sydost till 

   X 
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sydväst 

 

I tabell 3 visas de värmelagringstekniker som är lämpliga vid olika typer av förhållanden. Alla dessa 

tekniker är endast relevanta att implementera om fastigheten har ett värmelagringsbehov.  

Tabell 3. Gynnsamma förutsättningar för värmelagringstekniker 

 Akvifärlager Borrhål Groplager Kemisk 
värmelagring 

LTES STES Slang 
i lera 

Vattenburet 
värmesystem 

X X X X  X X 

Utrymme för tank    X  X  
Akvifär X       
Ytlig berggrund  X      
Stor ledig yta   X    X 
Energilagringsbehov     X   

 

10 Byggprocessen 
Nedan följer ett flödesschema över hur byggprocessen vid nybyggnation i grova drag går till, se figur 

3. Om förnybara energitekniker ska implementeras vid nybyggnation bör detta has i åtanke under 

processen. Vid förnyelse och renovering bör förnybara energitekniker has i åtanke redan från start.1 

 

Figur 3. Flödesschema över byggprocessen vid nybyggnation med ungefärlig tidsåtgång i parantes.2  

                                                           
1 Åsa Reinsson, Projektchef på Uppsalahem AB, 2013-05-22 (muntlig källa) 

1. Idé

2. Marken köps

3. Första skiss

4. Detaljplansprocess        
(1-7 år)

5. Laga kraft vunnen 
detaljplan

6. Val av 
entreprenadform

7. Vid totalentreprenad: 
Förstudie och 

systemprojektering 
(3mån)

8. Upphandling               
(3 mån)

9. Bygglov

10. 
Detaljprojekteringsskede 

och 
produktionsplanering  

(1-3 mån)

11. Byggnation

12. Slutkontroll och 
besiktning
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Flödesschemat över processen från idé till färdig byggnad vid nybyggnation beskrivs nedan. Om 

förnybara energitekniker ska implementeras ska dessa tas extra hänsyn till vid punkterna 3, 5 och 8, 

det vill säga vid första skiss, efter detaljplanen godkänts samt innan bygglov söks. För renovering och 

förnyelse startas processen vid punkt 6. Processen vid nybyggnation går till enligt följande lista:3 

1. Efter en första skiss sker detaljplansprocessen som tar mellan ett och sju år. Här beslutar 

Plan- och byggnadsnämnden om detaljplan. Stadsbyggnadskontoret, remissinstanser och 

politiker har här möjlighet att agera.  

 Detaljplanen är styrande för vad som får byggas och begränsar därmed 

möjligheterna till implementering av förnybar energiteknik om detta inte tagits med i 

detaljplanen. Se under Tillstånd och krav i respektive rutindokument för att 

undersöka om önskad teknik är möjlig att implementera.  

2. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft och byggprocessen kan påbörjas.  

3. Entreprenadform väljs. Ofta används partnering som är en typ av totalentreprenad eller 

vanlig totalentreprenad. Vid partnering görs upphandlingen innan projektering medan vid 

totalentreprenad görs fallstudie och projektering innan upphandlingen.  

4. Förstudie och projektering av förutsättningar för byggnaden görs.  

 Energikrav och energistandard bestäms. Här finns en sista chans att besluta om 

fastigheten ska ha någon form av förnybar energiteknik innan bygglov för fastigheten 

söks. Bygglov för de enskilda teknikerna kan ansökas om senare men förlänger 

byggtiden och möjligheter för implementering av tekniker minskar. Se under 

Tillstånd och krav i rutindokumenten för att undersöka om önskad teknik är möjlig 

att implementera. 

5. Upphandling med entreprenörer görs.  

6. Byggherren ansöker om bygglov hos Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. Under tiden 

bygglov inväntas fortsätter processen.  

7. Detaljprojekteringsskede där detaljerade bygghandlingar tas fram som underlag för 

entreprenörerna. Produktionsplanering över hur produktionen ska genomföras för att hålla 

tidsplan och önskad kvalitet görs av byggentreprenören.  

8. Byggnation 

9. Slutkontroll och besiktning görs. Slutbesked från Plan- och byggnadsnämnden i kommunen. 

Vid totalentreprenad gäller fem års garanti. 4  

11 Fördjupning av studiens förnybara energitekniker 
Det finns ett brett utbud av förnybara energitekniker för byggnader. Nedan följer en introduktion till 

de energitekniker som behandlats i studien. De tekniker som valts bort och motiveringen till detta, 

samt de avgränsningar som gjorts inom studiens utvalda tekniker och tillhörande motiveringar finns 

redovisade i bilagan Avgränsningar.  

                                                                                                                                                                                     
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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11.1 Elproduktion 

11.1.1 Solceller 

11.1.1.1 Teknisk bakgrund 

I en solcell alstras elektricitet från solljus. En solcell består av halvledande material uppdelat i två 

sidor (en p-dopad och en n-dopad) och denna struktur medför att elektronerna som exciteras av 

solljus attraheras av n-sidan. Då en krets sluts mellan solcellens sidor driver solljuset en likström.5 I 

figur 4 visas en schematisk illustration av en solcell. Effekten för en solcell ökar vid starkare solljus 

men sjunker vid högre temperaturer och det är därför bra om solcellen kan kylas av omgivande 

luftdrag. För att en solcell skall träffas av så mycket solljus som möjligt skall den, på svenska 

breddgrader, monteras med en vinkel på cirka 40 grader.6 

 

Figur 4. Principskiss av solcell.7 

En enskild solcell ger en spänning på endast cirka 0,5 V, därför seriekopplas flera solceller i så kallade 

moduler för att uppnå en användbar spänningsnivå. Genom att anpassa antalet moduler kan 

solcellssystem användas i vitt skilda skalor, från armbandsur till stora kraftverk. Det finns två typer av 

solcellsystem; de som är anslutna till elnätet och de som istället har egen lagringskapacitet (vanligen i 

form av batterier).8 

Det vanligaste materialet i solceller är kristallint kisel och detta ger en verkningsgrad på 15-20 %. På 

marknaden finns även tunnfilmssolceller där det solfångande skiktet är mycket tunt. 

Tunnfilmssolceller är billigare att tillverka än de i kristallint kisel men har något lägre verkningsgrad 

på 5-13 %.9 En solcell kan inte ha högre verkningsgrad än cirka 30 %, eftersom det är fysikaliskt 

omöjligt att utnyttja alla ljusets våglängder. För varje specifikt halvledarmaterial krävs en viss energi 

för att excitera elektronerna och ljus med för lång våglängd kan därför inte tillgodogöras. Dessutom 

                                                           
5 Soteris Kalogirou, 2009, Solar Energy Engineering - Processes and Systems, Academic Press, s. 469-475. 
6 Henrik Juhlin, 2011, Planering, förutsättningar och effekter av implementering av solceller i 
stadsutvecklingsprojekt, Uppsala universitet 
7 Baserad på Kalogirou, 2009, s.474 
8 Göran Sidén, 2009, Förnybar Energi, Studentlitteratur, s. 47-69 
9 Julian Chen, 2011, Physics of Solar Energy, John Wiley & Sons, s. 26 
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kommer överskottsenergin (hos ljus med kortare våglängd än det som krävs) att förloras som värme i 

halvledaren. Det infallande solljuset är dock en mycket stor energikälla vilket medför att solceller kan 

vara av intresse trots deras relativt låga verkningsgrad.10 

11.1.1.2 Marknadsutveckling 

Solcellsindustrin är en av de snabbast växande industrierna i världen och sedan millenniumskiftet har 

produktionen ökat med ca 40 % varje år.11 Marknaden för solceller domineras av kristallina 

kiselsolceller, vilka utgör ca 90 % av marknaden, medan resterande del består av blandade 

tunnfilmstekniker.12 De sorters tunnfilmssolceller som finns kommersiellt är amorft kisel, CdTe och 

CIGS (Cu(InGa)Se2).13 Under 2011 ökade den installerade solcellseffekten i Sverige med över 4 MW till 

totalt 16 MW vid början av år 2012. I dagsläget finns det på den svenska marknaden ett 30-tal 

företag som installerar solcellsystem och fyra inhemska tillverkare av solcellsmoduler. Priset på 

solcellsmoduler har sjunkit dramatiskt och kostnaden för en kW installerad effekt ligger idag på i snitt 

12 000 kr jämfört med 47 000 kr vilket var snittet för tre år sedan. I Sverige bedrivs även forskning 

inom området tunnfilmsolceller, vilka skulle kunna sänka priserna ytterligare. Marknaden för solel i 

Sverige drivs på av politiska direktiv och är starkt beroende av stödsystem.  Det finns EU-direktiv 

angående att förbättra byggnaders energiprestanda samt öka andelen förnybar energiförsörjning i 

byggnadsbeståndet.14  

En faktor som bromsar tillväxten på solcellsmarknaden är att det saknas avtal för nettodebitering av 

elektriciteten.15 Nettodebitering skulle innebära att en producent av solkraft kan kvitta den 

elektricitet som denne matar ut en del av sin förbrukning och endast betala för sin nettoförbrukning. 

Dagens skatte- och momsregler tillåter dock inte att en sådan kvittning sker, varken i elmätare eller 

på elräkningen.16 I dagsläget genomförs, på uppdrag av regeringen en undersökning kallad 

Nettodebiteringsutredningen vars resultat redovisas i juni 2013.17 18  

11.1.1.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Solcellsystem är den vanligaste tekniken för förnybar kraftproduktion i stadsmiljö och solcellerna 

placeras vanligen på byggnaders tak eller fasader. Solcellerna kan även placeras på markiser eller 

integrerade i fönster. Det vore tekniskt möjligt att till år 2020 öka den årliga produktionen av solel i 

Sverige med 0,9 TWh genom installation av solceller vid renovering av flerbostadshus.19 Solceller 

förekommer även i storskaliga solcellsparker, främst i Spanien och Tyskland.20 Andra 

användningsområden för solceller är elförsörjning på svårtillgängliga platser där nätanslutning 

saknas, exempelvis mätstationer eller mobiltelefonmaster.21 Moduler bestående av flera lager 

                                                           
10 Sidén, 2009, s. 45-55 
11 Johanna Ivarsson, 2011, Solceller för flerbostadshus en teknisk rapport för HFAB, Högskolan i Halmstad. 
12 Åsa Wahlström et.al, 2012, Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet – en nulägesanalys, 
BEBO.Wahlström 
13 Chen, 2011, s.25-26 
14 Wahlström et.al, 2012 
15 Ibid. 
16 Ivarsson, 2011 
17 Sveriges riksdags hemsida, 2013-04-18, motion 2012/13:N253, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Motioner/Folkligt-deltagande-i-100-proc_H002N253/?text=true   
18 Wahlström et.al, 2012 
19 Juhlin, 2011 
20 Sidén, 2009, s. 74-77 
21 Kalogirou, 2009, s.494-495 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Folkligt-deltagande-i-100-proc_H002N253/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Folkligt-deltagande-i-100-proc_H002N253/?text=true
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solceller ger mycket hög verkningsgrad (30-40 %) och används på rymdsatelliter samt inom 

militären men är generellt för dyra inom andra områden.22  

I flerbostadshus kan solceller utnyttjas bättre än vid enskilda hus eftersom de i större utsträckning 

har behov av el, för exempelvis ventilation och belysning, under hela året. Solcellerna kan antingen 

vara byggnadsapplicerade, det vill säga appliceras utanpå det befintliga byggnadsmaterialet vilket är 

det vanligaste i Sverige, eller ersätta byggnadsmaterial och solcellerna kallas då 

byggnadsintegrerade.23 Solceller kan monteras i alla byggnadens faser men byggnadsintegrerade 

solceller är främst aktuellt i samband med nybyggnation, förnyelse och renovering. 

Byggnadsintegrerade solceller innebär att byggnadsmaterial sparas in men även att solcellerna måste 

uppfylla samma krav som materialet de ersätter (gällande bland annat säkerhet samt vatten- och 

brandskydd). På flerbostadshus med platta tak behöver solcellerna placeras på ställningar för att de 

skall få optimal vinkel mot solen. Ställningarna medför en större investering men också en bättre 

kylning av solcellerna jämfört med solceller som monteras direkt mot lutande tak.24  

Ett exempel på solcellssystem för flerbostadshus är anläggningen i Hjällbo. Denna 

solcellsanläggning togs i drift år 2011 och täcker en yta av 700 m2, främst takytor, och består av 

totalt 347 solpaneler fördelade på tre hyreshus (med sju våningar vardera). Anläggningens 

toppeffekt är 100 kW och den står för 20 % av elektriciteten till husens tvättstugor, ventilation 

och belysning.25 

11.1.1.4 Bygglov, bygganmälan och miljökonsekvensbeskrivning 

Vid uppsättning av solceller kan bygglov krävas men det beror på solcellssystemets montering och 

utformning.26 Enligt Boverkets byggregler (9 kap 1§) behövs bygglov när byggnadens utseende ändras 

avsevärt, exempelvis då fasaden ändrar färg eller struktur, i de fall då byggnaden ligger i ett område 

som omfattas av en detaljplanering. Vid montering av solceller på fasader krävs därmed bygglov.  

Detaljplanen framtas av kommunen och byggherrarna och innehåller anvisningar för bebyggelsens 

utformning i ett givet område. I detaljplanen kan exempelvis specifikationer för vegetationens 

utformning införas för att minska skuggning och därigenom förbättra möjligheterna att utnyttja 

solenergi.27 Solcellsanläggningens bidrag till byggnadens energiförsörjning skall redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i detaljplanen.28 För solcellsanläggningar på byggnader är 

det inte ovanligt att en bygganmälan krävs och denna skall vara kommunen tillhanda senast tre 

veckor innan bygget inleds. Solcellsanläggningar i mindre skala behöver normalt inte få tillstånd 

enligt Miljöbalken utom i de fall då det omkringliggande området är speciellt skyddat, exempelvis ett 

strandskyddsområde.29 

                                                           
22 Viktor Laursen, 2012, Mikroproduktion – Sol eller Vindkraft, Linneaus University 
23 Wahlström et.al, 2012 
24 Juhlin, 2011 
25 Wahlström et.al, 2012 
26 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007, Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar, 
Switchpower 
27 Marja Lundgren & Fredrik Wallin, 2003, Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggnad,  Stiftelsen Arkus, s.57-58 
28 Henrik Juhlin, 2011, Planering, förutsättningar och effekter av implementering av solceller i 
stadsutvecklingsprojekt, Uppsala universitet 
29 Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, 2010, Småskalig solenergi – råd, regler och riktlinjer 
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11.1.1.5 Byggregler 

Enligt Boverkets byggregler (2 kap 41§) skall det finnas skriftliga rutiner för uppstart, drift, skötsel och 

underhåll av installerade system, vilket bland annat innefattar solcellssystem. De allmänna 

föreskrifterna för uppförande av byggnad samt arbetsmiljö gäller enligt Boverkets Byggregler (1 kap 

2§ respektive 3 kap 3§). I fallet med byggnadsintegrerade solceller som ersätter någon bärande 

konstruktion i byggnaden tillämpas Boverkets konstruktionsregler (4 kap) avseende bärförmåga, 

stadga och beständighet.30 Byggnadsintegrerade solceller måste även uppfylla samma krav som det 

material den ersätter, de relevanta aspekterna är då främst fukt- och frostskydd, brandkrav samt 

klara vind- och snöbelastningar.31 Brandskyddsföreskrifterna i Boverkets byggregler (5 kap) innefattar 

bland annat brandspridning och utsläpp av skadliga ämnen.32 Då solceller monteras på fasader 

tillkommer krav på personsäkerhet, exempelvis att solcellernas glasskikt är härdat eller laminerat.33 I 

Boverkets byggregler (8 kap) anges kraven på personsäkerhet i samband med bland annat 

nedfallande föremål, fallrisker vid beträdning av tak och risker för skärskador vid glas i byggnader. I 

samma kapitel finns även föreskrifter angående elsäkerhet. 34 

Utöver Boverkets byggregler är även Plan- och Byggnadslagen (PBL) aktuell vid implementering av 

solceller i byggnader. PBL innefattar skydd av byggnader med speciella värden. Enligt PBL (10§) skall 

ändringar av byggnader genomföras varsamt så att byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden bevaras. PBL (12§) anger att byggnader som är särskilt 

värdefulla eller är placerade i ett sådant område inte får förvanskas. Även i Boverkets handbok med 

allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR) finns riktlinjer med ett varsamhetsperspektiv där 

byggnadens karaktär skall bevaras. För Q-klassade byggnader råder striktare regler än PBL, dock är 

denna klassning mycket ovanlig för flerbostadshus byggda efter år 1940.35  

I byggnader från perioden 1930-1950 är det svårt att implementera solenergi utan att störa 

karaktären eftersom arkitekturen från denna period har stilrent mönstrade fasader och uppskattade 

tegeltak. Under perioden 1960-1970 uppfördes högre byggnader, i form av skiv- eller lamellhus, med 

platta tak. Dessa byggnader har relativt grova drag och går bättre ihop med solceller. Bland de 

modernare husen, från perioden 1975-1990, är arkitekturen mer varierad och det förekommer 

mycket vinklade ytor vilka skulle vara lämpliga för solceller.36   

11.1.1.6 Standarder och märkningar 

För solcellsmoduler av kristallin typ gäller kraven enligt IEC 61214 och för tunnfilmssolceller gäller IEC 

61646. Monteringen av solcellerna skall ske på ett system certifierat för detta användningsområde 

och modulerna kopplas samman med dubbelisolerade kablar som är både vädertåliga och UV-

beständiga. För kopplingslådan, innehållande bland annat överspänningsskydd och säkringar, gäller 

att varje sträng (seriekopplade moduler) bör förses med separat spärrdiod i de fall då systemet har 

                                                           
30 SolEl-programmets hemsida, 2013-05-02, http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder  
31 Lundgren & Wallin, 2003, s.24  
32 SolEl-programmets hemsida, 2013-05-02 http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder  
33 Lundgren & Wallin, 2003, s.24  
34 SolEl-programmets hemsida, 2013-05-02 http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder  
35 Lundgren & Wallin, 2003, s.59-61 
36 Lundgren & Wallin, 2003, s.84-85 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder
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fler än tre strängar. För solcellsystem gäller att modulernas ramar, bärställningar och andra ledande 

delar jordas, dock finns inga krav på att likströmskablarna skall jordas. 37 

Växelriktaren i systemet måste vara CE-märkt vilket garanterar att den klarar inverkan av 

elektromagnetiska fält från övriga elektriska komponenter. Vid nätbortfall innebär det en 

säkerhetsrisk om växelriktaren inte kopplas bort utan solcellerna fortsätter leverera ström till nätet, 

ett fenomen kallat ö-drift. För att undvika ö-drift har växelriktare vanligen skyddskretsar med ENS-

funktion. Vidare skall alla komponenter i solcellssystemet ha varningsmärkningar för att minimera 

risker vid underhåll.38 

11.1.1.7 Stöd 

Det finns ett statligt stöd för installation av nätanslutna solcellsystem eller solvärmesystem. Ansökan 

om stöd görs via länsstyrelserna och under perioden 2013-2016 är stödet avsatt till totalt 210 

miljoner kronor. Stödet kan utnyttjas av både företag och privatpersoner. Stödets utformning 

ändrades i februari år 2013 till sin nuvarande form där stödet täcker högst 35 % av 

investeringskostnaden, har en övre gräns på 1,2 miljoner per solcellssystem och de stödberättigade 

kostnaderna inte överstiger 37 000 kr/kW installerad toppeffekt.39  

11.1.1.8 Elcertifikat 

Anläggningar för solenergi kan utnyttja elcertifikat men solcellsanläggningar är normalt sett alltför 

småskaliga för att tjäna på elcertifikatsystemet. Elcertifikat kräver att kraftproduktionen rapporteras 

på timbasis och mätutrustningen för detta är kostsam. Hittills har en ytterst liten andel av 

elcertifikaten betalats ut till solcellsanläggningar.40  

11.1.1.9 Nätanslutning 

I dagsläget är nästintill alla solcellsanläggningar som uppförs anslutna till elnätet och 

investeringsstödet innefattar endast nätanslutna anläggningar. I fallet med solceller i mindre 

byggnader kommer anläggningen sannolikt vara uppbyggd så att en del av solcellernas elproduktion 

konsumeras direkt och vid överskott eller underskott av elektricitet används elnätet för leverans 

respektive uttag.41 

Innan solcellerna installeras görs en föranmälan till nätägaren. Efter installationen gör installatören 

en färdiganmälan till nätägaren. Solkraftanläggningen får kopplas upp mot elnätet först efter att 

nätägaren gett sitt godkännande.42 43 Vid inmatning av elektricitet på elnätet krävs att produktionen 

mäts på timbasis. Mätaren installeras av elnätföretaget men kostnaden belastar vanligen 

producenten, dock inte i de fall då anläggningen levererar mindre än 1500 kW.44 Den elektricitet som 

                                                           
37SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007 
38Ibid. 
39 Andreas Gustafsson, 2013-04-26, Stöd till solceller, Energimyndighetens hemsida, 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/ 
40 Juhlin, 2011 
41 SolEl-programmets hemsida, 2013-05-02 
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Natanslutning  
42 SolEl-programmets hemsida, 2013-05-02, http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder  
43 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007 
44 Johanna Ivarsson, 2011, Solceller för flerbostadshus en teknisk rapport för HFAB, Högskolan i Halmstad 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Natanslutning
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder
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levereras skall även uppfylla specifika kvalitetskrav (angående bland annat spänningsnivå, frekvens 

och andel övertoner) enligt SS EN 50160.45  

För småskaliga solcellssystem, med säkringsabonnemang på högst 63 A och effektleverans under 

43,5 kW, är inmatningen av elektricitet på nätet avgiftsfri under förutsättning att elanvändaren på 

årsbasis har ett nettouttag av elektricitet från nätet. Elproducenter får även ersättning för den så 

kallade nätnytta de ger, vilket i fallet med solceller består i minskning av energiförlusterna vid 

överföring i elnätet. Ersättningens storlek varierar geografiskt och med belastningsnivån på nätet. År 

2012 låg ersättningen mellan tre och åtta öre/kWh.46  

11.1.1.10 Gynnsamma förutsättningar 

11.1.1.10.1 Placering och vinkling 

Elproduktionen i en solcell ökar med solinstrålningen och solcellsmodulerna bör därför placeras och 

vinklas så att de nås av största möjliga mängd solljus. Den högsta instrålningen fås då solljuset faller 

in vinkelrätt mot solcellen, dock varierar solens höjd över dygnet och över året samt geografiskt.47 

Andelen direkt respektive diffus soltrålning spelar också roll för produktionen. Diffus strålning är 

reflekterad och träffar solcellen från slumpvis riktning vilket innebär att en horisontell placering av 

solcellen vore fördelaktigt. I stockholmstrakten ligger andelen diffust ljus runt 35 % och direkt ljus 

kring 65 %.48   

I Sverige ska solceller med fix vinkel monteras med 30-45ᵒ vinkel mot horisontalplanet för att ge den 

högsta energiproduktionen på årsbasis. De större vinklarna lämpar sig bättre i de norra delarna av 

landet medan de lägre vinklarna i intervallet passar i de sydligare delarna. En större vinkel kan även 

användas för att optimera solkraftproduktionen under vinterhalvåret, då solen står lågt och 

elbehovet är högre. En mindre vinkel är att föredra om elproduktion från solcellerna ska optimeras 

under sommaren, då solen står högt och solinstrålningen är stark.49 I Sverige bör solceller i första 

hand placeras i söderläge och i andra hand i riktning sydöst eller sydväst. En sydostlig orientering är 

något mer fördelaktig än en sydvästlig på grund av att det statistiskt är fler soltimmar under 

förmiddagen än under eftermiddagen.50 För Uppsala optimeras årsproduktionen då solcellerna 

placeras i söderläge med en vinkel på 42ᵒ.51 

Om smuts hindrar solinstrålningen försämrar detta solcellens kraftproduktion men om solcellerna 

monteras med minst 15ᵒ vinkel behöver de i allmänhet inte rengöras då smutsen rinner av med 

nederbörden. För att snö skall rinna av krävs dock vinklar på över 45ᵒ.52 En lutning på cirka 33ᵒ räcker 

för att en solcell i trakten kring Stockholm endast skall tappa några få procent i produktion på grund 

av snö.53 

                                                           
45 SolEl-programmets hemsida, 2013-05-02, http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder     
46 Niklas Högnert & Daniel Pettersson, 2013, Undersökning av förlustförändringar i lågspänningsnät uppkomna 
av mikroproduktion med solceller, Högskolan Väst 
47 Juhlin, 2011 
48 Lundgren & Wallin, 2003, s.32-33 
49 Juhlin, 2011. 
50 Lundgren & Wallin, 2003, s.32-33 
51 Solel-programmet Elforsk, 2012, SolEl-programmet 2008-2011 – Slutrapport 
52 Lundgren & Wallin, 2003, s.24 
53 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder


13 
 

11.1.1.10.2 Avkylning 

För att solceller skall ge så hög elproduktion som möjligt och hålla länge behöver de kylas av 

omgivande luftdrag. Oftast är en luftspalt bakom solcellen tillräckligt för att hålla dess temperatur på 

en acceptabel nivå. Konvektion medför att en solcellsmodul som är placerad på en fasad kyls 

effektivare än en som är vågrätt monterad. Avkylningen är enklast att genomföra i fallet med 

byggnadsapplicerade solceller. Solcellsmoduler på tak kan antingen monteras direkt mot ett lutande 

tak eller monteras på ställningar för att få optimal vinkel mot solen. Det sistnämnda innebär en 

större investering men även en effektivare kylning av solcellerna. 54  

11.1.1.10.3 Skuggning 

Solcellsmoduler består av seriekopplade solceller vilket gör dem känsliga för skuggning, ty om en 

enskild solcell skuggas helt bryts kretsen med följden att produktionen avstannar även om övriga 

solceller i modulen är belysta.55 Skuggning av solcellen kan orsakas av omkringliggande bebyggelse 

och vegetation, vilka kan förändras under solcellernas livstid på cirka 30 år. Skuggbilden varierar även 

över året på grund av solhöjden.56 För att minska produktionsbortfallet på grund av skuggning kan 

bypass-dioder installeras. Dessa gör att strömmen kan ledas förbi en viss solcell. Vilka solceller som 

dioderna monteras vid väljs utifrån en kartläggning av skuggbilden. 57 

11.1.1.10.4 Solcellstyp 

Det finns förutsättningar som gör vissa typer av solceller mer gynnsamma än andra. En viktig aspekt 

är storleken på tillgänglig yta med goda solförhållanden. Om ytan är begränsad är solceller av 

kristallint kisel att föredra eftersom dessa har högre verkningsgrad än tunnfilmssolceller. Tillgången 

på lämplig yta har tunnfilmssolceller fördelarna att de är både billigare och mer flexibla så att de 

exempelvis kan monteras på välvda tak. Tunnfilmssolceller klarar även skuggning bättre än de av 

kristallint kisel på grund av dess geometri.58  

Ett annat val är om solcellerna skall vara byggnadsintegrerade eller byggnadsapplicerade. 

Byggnadsintegrerade solceller smälter även in bättre i byggnaden jämfört med solceller som 

monteras utanpå en befintlig byggnad.59 Fördelar med de byggnadsapplicerade solcellerna är bland 

annat att de är mer lättillgängliga för underhåll och lättare att byta ut.60   

11.1.1.11 Kostnadspåverkande aspekter 

Nettodebitering skulle påverka den ekonomiska situationen för kraftproduktion med nätanslutna 

solcellsystem. Enligt rådande skatte- och momsregler tillåts inte kvittning av elektricitet, varken i 

elmätare eller på elräkningen.61 I dagsläget saknas det i Sverige avtal för nettodebitering av 

                                                           
54 Juhlin, 2011. 
55 Lundgren & Wallin, 2003, s.27-31 
56 Juhlin, 2011 
57 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007 
58 Juhlin, 2011 
59 Pontus Stigeborn & Dennis Lantz, 2012, Byggnadsintegrerade solceller – Applicering till ett flerbostadshus, 
Kungliga tekniska högskolan (KTH). 
60 Lundgren & Wallin, 2003, s.21 
61 Ivarsson, 2011. 
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elektricitet men möjligheterna att införa detta undersöks i den pågående 

Nettodebiteringsutredningen vars resultat publiceras i juni år 2013.62  

11.1.1.12 Möjliga konsekvenser 

11.1.1.12.1 Inverkan på byggnadens egenskaper 

Solceller har en visuell inverkan på byggnadens utseende, hur stor denna inverkan blir beror på var 

solcellsanläggningen placerats. Det är främst solcellsanläggningar som monterats på fasaden som är 

tydligt synliga medan takmonterade anläggningar vanligen inte är synliga från marknivå. Solcellernas 

karaktäristiska mörkblå färg beror på deras antireflexskikts tjocklek, vilket även ökar 

verkningsgraden. Genom att variera tjockleken på antireflexskiktet kan solceller med viss variation i 

färg erhållas. Möjligheten till färgval innebär en större arkitektonisk frihet och att solceller i högre 

grad kan införas utan att störa byggnadens karaktär.63   

Solceller kan inverka på byggnadens värmebalans. Solceller blir varma under drift och det är vanligt 

att de når en temperatur på 20ᵒC över omgivningens temperatur. Det finns även möjlighet att 

utnyttja värmen, exempelvis genom att under vintern leda in ventilationens tilluft via 

solcellsanläggningen.64 

11.1.1.12.2 Underhåll 

Om solcellerna monteras med mindre än 15ᵒ vinkel kan rengöring bli nödvändig. Om solcellerna 

snötäcks blir snöskottning nödvändigt för att elproduktion skall upprätthållas. Snöskottning är både 

kostsamt och innebär halkrisker.65 66 Underhåll av solcellsanläggningen bör innehålla en elektrisk 

kontroll varje månad samt en årlig kontroll av solcellsmodulerna.67 

11.1.1.12.3 Övriga effekter 

Solcellsanläggningar ger byggnaden ett ökat vindfång och detta medför att infästningen av 

solcellsmodulerna behöver vara dimensionerade för att klara detta. I Sverige behöver anläggningen 

även tåla de snölaster som kan uppstå.68  

11.1.1.13 Checklista 

Nedan följer en checklista för implementering av solcellsanläggning på byggnader vilken 

sammanfattas i det efterföljande flödesschemat. 

 Beslutet att byggnaden önskas förses med solceller fattas. Detta bör ske tidigt i 

planeringsprocessen i samråd med arkitekten. Det är i dagsläget inte ovanligt att det är 

arkitekten som fattar detta beslut. Beslutet skall grundas på utvärdering av byggnadens 

lämplighet för solcellsimplementering, däribland tillgången på ytor med god solinstrålning 

och lönsamhet.69 

                                                           
62 Åsa Wahlström et. al, 2012, Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet – en nulägesanalys, 
BEBO.Wahlström 
63 Juhlin, 2011 
64 Lundgren & Wallin, 2003, s.26 
65 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007 
66 Solel-programmet Elforsk, 2012 
67 SolEl-programmets hemsida, 2012-05-02, 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/LessonsLearned/ 
68 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007 
69 Juhlin, 2011. 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/LessonsLearned/
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 Ansök om bygglov och gör en bygganmälan till kommunens stadsbyggnadskontor, om detta 

krävs för den placering och utformning av solcellsanläggning som byggnaden avses förses 

med i den aktuella kommunen. Bygganmälan skall göras senast tre veckor innan uppförandet 

inleds. 70 71 

 Solcellsanläggningens bidrag till byggnadens energiförsörjning redovisas i detaljplanens 

miljökonsekvensbeskrivning.72 

 Sänd en föranmälan till elnätägaren inför den kommande nätanslutningen, detta skall göras 

innan solcellsanläggningen börjar uppföras. 73  

 Lämna ansökan om statligt stöd för installation av nätanslutna solcellsanläggningar till 

länsstyrelsen.  

 Välj leverantör och installatör och upprätta avtal.  

 Montering av anläggningen. Under detta skede bör aspekterna som tagits upp under 

avsnittet Gynnsamma förutsättningar beaktas. 

 Installatören gör en färdiganmälan till nätägaren, solcellsanläggningen får sedan inte kopplas 

upp mot elnätet förrän nätägaren givit klartecken.74 

 Upprätta rutiner för underhåll av anläggningen: 75 

o Årlig kontroll av modulerna. 

o Elektrisk kontroll varje månad. 

 Utvärdera solcellsanläggningens elproduktion och kostnader. 

11.1.2 Urban vindkraft 

11.1.2.1 Teknisk bakgrund 

Småskaliga vindkraftverk i stadsmiljö kallas urban vindkraft och kan antingen vara placerade på 

byggnaden eller stående intill byggnaden.76 Definitionen av små vindkraftverk i Sverige är att de 

producerar 63 ampere, vilket motsvarar en levererad effekt ut på nätet på cirka 43 kW. 

Internationellt är gränsen 100 kW.77 

Vind uppstår på grund av tryckskillnader i atmosfären, vilka orsakas av solens uppvärmning av 

jordytan. Vinden har en kinetisk energi som utnyttjas för att generera elektricitet i vindkraftverk.78 

Vindhastigheten varierar både med höjden och över tid och har stor betydelse för produktionen. 

Hinder som utgörs av exempelvis bebyggelse och växtlighet har en bromsande inverkan på vinden 

och ger den ett mer turbulent beteende. Turbulens kan ha negativ inverkan på produktionen samt 

livslängden hos vindkraftverket och är därför en faktor som måste beaktas vid uppförande av 

vindkraftverk.79 

                                                           
70 Ibid. 
71 Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, 2010. 
72 Juhlin, 2011 
73 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007 
74 Ibid. 
75 SolEl-programmets hemsida, 2012-05-02, 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/LessonsLearned/ 
76 Sophia Christianson & Mikael Olenmark, 2009, Urban vindkraft- Dagens kunskapsläge, Lunds Tekniska 
Högskola, s.8 
77 Svensk vindkraftförening, 2011, Marknadsöversikt små vindkraftverk i Sverige, s.6 
78 Godfrey Boyle, 2012, Renewable Energy, Power for a sustainable future, Oxford, 3:e upplagan. 
79 Energimyndigheten, 2008, Vindkraft, Bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk, s.13 ff. 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/LessonsLearned/
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Det finns två typer av vindkraftverk, horisontalaxlade (HAWT) där rotorbladens rör sig runt en 

horisontell axel (som i en väderkvarn) och vertikalaxlade (VAWT) där rotorbladen rör sig kring en 

vertikal axel. Horisontalaxlade kräver att rotorn är placerad vinkelrät mot vinden medan 

produktionen i vertikalaxlade är oberoende av vindriktningen. Horisontalaxlade är teoretiskt mer 

effektiva men arbetar inte optimalt i urbana miljöer där bebyggelse påverkar vindens riktning genom 

turbulens. En annan skillnad är att generatorn hos horisontalaxlade verk är placerad vid navet medan 

den hos vertikalaxlade är placerad på marken. Dessutom har horisontalaxlade verk en högre 

rotationshastighet (löptal).80 Vindkraftverk kan vara utformade på många olika sätt, exempelvis med 

olika antal blad i olika former.81 

11.1.2.2 Marknadsutveckling 

Vindkraft är i dagsläget ett av de energislag som växer snabbast i världen. I Sverige finns ett nationellt 

mål att energiproduktionen från vindkraft år 2020 ska uppgå till 30 TWh, varav 10 TWh från 

havsbaserad vindkraft och 20 TWh från landbaserad vindkraft.82 Marknaden för småskalig 

vindkraftsproduktion är fortfarande under utveckling men har liksom marknaden för storskalig 

vindkraftsproduktion ökat under de senaste åren.83 Kina är i nuläget den klart största aktören inom 

småskalig vindkraft följt av USA och Storbritannien.84 År 2011 fanns det, enligt Svensk 

vindkraftförening, nio stycken svenska företag som tillverkar småskaliga vindkraftverk, varav ett 

arbetar med vertikalaxlade. 85 

11.1.2.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Det bedöms vara tekniskt möjligt att implementera småskalig vindkraft i alla faser av byggnadens 

livscykel eftersom verken finns i många olika storlekar och inte nödvändigtvis behöver placeras på 

byggnaden. 

Ett exempel på implementering av urban vindkraft i Sverige är Familjebostäder, som installerade ett 

7 m högt vertikalaxlat vindkraftverk på en av sina byggnader, ett sjuvåningshus på Siriusgatan i 

Göteborg. Verkets förväntade produktion var 12 000 - 15 000 kWh, då medelvinden på platsen var 5 

m/s. Detta skulle täcka ca 10 % av fastighetens kraftbehov och användas för att bland annat minska 

mängden inköpt el för drift av hissar, tvättstugor och belysning i trappuppgångar.86 Detta 

vindkraftverk monterades dock ner efter cirka ett år på grund av vibrationer och för låg produktion. 

Faktorer såsom infästningar, placering på taket och höjd över taket har visat sig vara mycket viktiga 

att ta hänsyn till vid installation av urban vindkraft.87 

Ett annat exempel är Thames Valley university där två horisontaxlade vindturbiner monterades på 

universitetets tak år 2004. Verken är fortfarande i drift och vid en medelvind på 6,1 m/s producerar 

                                                           
80 Christianson & Olenmark, 2009,  s.8 
81 Boyle, 2012, s.304-306 
82 Boverket, 2009, Vindkraftshandboken - planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära 
vattenområden, s.15-17 
83 Christianson & Olenmark, 2009, s.1-2 
84 WWEA, 2012, 2012 small wind world report, s.10 
85 Svensk vindkraftförening, 2011, Marknadsöversikt små vindkraftverk i Sverige, s.2 
86Benedikta Cavallin, 2013-04-17, Första vindsnurran ger el till husbehov, Bofast 
http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/65/1/?item=art_art-s1/695  
87Jonas Hållén, 2010-08-26, Buller stoppade vindkraftverk på tak, NyTeknik 
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article2461920.ece  

http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/65/1/?item=art_art-s1/695
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article2461920.ece
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de cirka 2 % av byggnadens elbehov. Turbinerna har en rotordiameter på 3,5 meter vardera och den 

totala installerade effekten är 5 kW.88 

11.1.2.4 Översikt regler och tillstånd 

11.1.2.4.1 Bygglov 

Enligt plan- och bygglagen behöver i vissa fall en ansökan om bygglov göras till kommunens 

byggnadsnämnd innan uppförande av ett vindkraftverk. Detta gäller om verket är fastmonterat på 

byggnaden, om dess rotordiameter är större än 2 meter eller om avståndet till tomtgränsen är 

mindre än verkets höjd. Vid en bygglovsansökan har teleoperatörer och myndigheter som exempelvis 

luftfartsverket möjlighet att yttra sig.89 Inom ett detaljplanerat område ska uppförandet av 

vindkraftverket stämma överens med områdets riktlinjer.90 

11.1.2.4.2 Bygganmälan 

Byggherren gör en bygganmälan senast 3 veckor innan byggnationen av vindkraftverket startar. 

Detta innebär att arbetet utförs enligt de bestämmelser som finns (PBL 9 kap).91 

11.1.2.4.3 Miljöanmälan 

Enligt miljöbalken ska en miljöanmälan göras om effekten för vindkraftverket (eller den totala 

effekten av en vindkraftsanläggning) är större än 125 kW.92 

11.1.2.4.4 Strandskydd och värdefulla naturområden 

Om uppförandet av ett vindkraftverk kan påverka ett Natura 2000-område eller är inom ett 

strandskyddsområde måste enligt miljöbalken ett tillstånd för uppförande fås hos länsstyrelsen eller 

av miljödomstolen.93 

11.1.2.4.5 Kulturminneslagen 

Om ett fornminne påträffas under byggnationen är uppförandet av verket enligt lag tvunget att 

stoppas och tillstånd från länsstyrelsen krävs för att åter påbörja arbetet.94 

11.1.2.4.6 Kulturintressen 

I Sverige finns runt 1700 områden som klassas som riksintressen, exempelvis historiskt betydelsefulla 

stadskärnor och naturreservat. Dessa områden skyddas av miljöbalken och på regional nivå sköts 

dessa ärenden av länsstyrelsen.  På lokal nivå kan områden med kulturintressen finnas i kommunens 

översiktsplaner och skyddas då av exempelvis plan- och bygglagen.95   

11.1.2.4.7 Ljudnivåer 

I bostadsområden är gränsvärdet för ljud 40 dBA, vilket motsvarar musik på låg nivå. dBA står för A-
vägda ljudnivåer, vilket innebär att hänsyn tas till vår känslighet för olika frekvenser. Denna nivå 
gäller vid medvind, en vindhastighet på 8 m/s och på 10 meters höjd. Om tydliga hörbara toner avges 

                                                           
88 Urban wind energy, 2013-04-24, Thames valley university, 
http://www.urbanwindenergy.org.uk/index.asp?PageID=98  
89 Energimyndigheten, 2008, Vindkraft, Bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk, s.4 
90 Energimyndigheten, 2009, Vindkraftshandboken- planering och prövning av vindkraftverk på land och i 
kustnära områden, s.105 
91 Energimyndigheten, 2008, s.4 
92 Ibid. 
93 Energimyndigheten, 2008, s.4-5 
94 Energimyndigheten, 2008, s.5 
95 Energimyndigheten, 2009, s.38 ff. 

http://www.urbanwindenergy.org.uk/index.asp?PageID=98
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är gränsvärdet istället 35 dBA. Socialstyrelsens rekommendationer för inomhusmiljön är 30 
respektive 25 dBA.96 
 

11.1.2.4.8 Skuggor 

Det finns inga faktiska bestämmelser gällande skuggning från vindkraftverken. Vissa riktlinjer har 

dock tagits fram där den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år eller 30 minuter per 

dag.97 

11.1.2.4.9 Försäljning av el 

För försäljning av el krävs ett inmatningsabonnemang som vid småskalig produktion kan bli mycket 

dyrt. Vid en eventuell försäljning av elen finns en ersättning som elnätsföretaget är skyldiga att 

betala på grund av minskade förluster i elnätet.98  

 

11.1.2.4.10 Nätanslutning 

Att ansluta ett vindkraftverk till elnätet kräver tillstånd av nätets ägare (även installation inom 

byggnaden).  Ägaren till nätet måste kunna kontrollera anslutningens utformning samt ha möjlighet 

att stänga av all produktion. Det krävs synnerliga skäl för att ägaren ska kunna neka tillstånd och om 

detta inträffar kan en överklagan göras till energimarknadsinspektionen. Ägaren har rätt att ta ut en 

engångskostnad för anslutning till nätet och därefter kostnader för exempelvis mätningar. 

Mätutrustningen kopplat till vindkraftverket ska uppfylla både fastighetsägarens, nätägarens och 

skatteverkets preferenser. Det ska även finnas ett säkerhetssystem som gör det möjligt att koppla 

bort verket från nätet vid fel, vilket skyddar både fastighetsägaren och nätägaren. Det måste 

dessutom finnas en åskledare eller godkänd jordning och ledningarna till närmsta transformator får 

inte vara längre än 500m.99 

Anslutning till den egna installationen i fastigheten kräver att verket antingen finns på fastigheten 

eller omedelbart i dess närhet. Vid installation kan det behövas vissa justeringar i det anslutande 

nätet så att effekten inte överstiger abonnemanget, vilket definieras av mätarsäkringarnas storlek 

och därmed den maximala strömmen och effekten som tillåts. Om vindkraftverket ger en större 

effekt än abonnemanget tillåter är det bästa alternativet att undersöka om det går att utvidga 

abonnemanget, annars tillkommer kostnader för de förändringar nätföretagaren måste 

genomföra.100 

11.1.2.4.11 Elcertifikat 

För att kunna erhålla elcertifikat för elproduktionen krävs timvis mätning och rapportering. Detta 

medför ofta att nya elmätare måste installeras. Elcertifikaten delas ut i förhållande till elproduktion 

och kan sedan säljas direkt till elhandelsföretag eller på börsen. Även produktion för egen 

                                                           
96 Marianne Henningsson, 2012, Rapport 6497- Vindkraftens påverkan på människors intressen, 
Naturvårdsverket, s.38 ff.  
97 Ibid. 
98 Energimyndigheten, 2008, s.11 ff. 
99 Energimyndigheten, 2008, s.9-10 
100 Energimyndigheten, 2008, s.10 
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konsumtion är berättigad till elcertifikat.101 För försäljning av elcertifikat krävs en produktion på 

minst 1 MWh/år.102 

11.1.2.4.12 Skatt 

Installation av vindkraftverk medför en ökad fastighetsskatt för fastigheter med ett högre 

taxeringsvärde än 50 000 kr. År 2007 gällde att taxeringsvärdet ökade med 6 400 kr per installerad 

kW och att skatten sedan årligen var 0,2 % av taxeringsvärdet.103  

Om elproduktionen ingår i ett företag anses det vara näringsverksamhet och regler om moms  

gäller därefter.  För näringsverksamheter måste energiskatt betalas för den el som säljs, men även 

konsumeras inom fastigheten. Detta medför att energiskatten inte har någon inverkan på 

lönsamheten vid produktionen för näringsverksamheter.104 

11.1.2.4.13 Civil luftfart 

Om ett vindkraftverk planeras inom 60 km från en flygplats skall det ske i samråd med luftfartsverket 

i Norrköping. Om vindkraftverket är högre än 150 m ska verket ha ljusmarkeringar.105 

11.1.2.4.14 Skyddsavstånd till väg 

En byggnad får enligt plan- och bygglagen inte placeras eller utformas så att det medför en störning 

för trafiken genom exempelvis skymd sikt. Avståndet till en allmän väg bör vara minst lika stor som 

vindkraftverkets totalhöjd eller minst 50 m. Om avståndet är mindre än 12 m behandlas frågan av 

kommunen. 106 

11.1.2.4.15 Tekniska krav 

För vindkraftverk med en rotordiameter mindre än 16 meter gäller att vindkraftverket ska uppfylla 

CE-standarden SS-EN61400-2. I detta skall det ingå en effektkurva för verket, en mätning av 

ljudeffektnivån och en beskrivning av hur elnätet påverkas.107 

11.1.2.5 Gynnsamma förutsättningar 

Vindhastigheten är den viktigaste faktorn för vindkraftverkets produktion och bör ligga runt 5-6 

m/s.108  Den säkraste informationen om vindstyrkan erhålls genom vindmätningar på platsen. Då 

vinden kan variera mycket över året bör mätningarna göras över minst ett års tid. Dessutom bör 

normalårskorrigering (jämförelse mot data från väderstationer över fler års tid) genomföras.109 

Vinden bromsas av jordytan (hur mycket beror på terrängens och ytans egenskaper), vilket brukar 

benämnas ytråhet. Mindre tätorter har en ytråhet av klass 3 medan större städer har en ytråhet av 

klass 4.110 Om vinddata från närliggande områden används är dessa oftast gjorda för stora 

vindkraftverk och ger därmed information om vindhastigheter på högre höjder. Då marken har en 

                                                           
101 Energimyndigheten, 2008, s.11 ff. 
102 Svensk vindkraftförening, 2011, Marknadsöversikt små vindkraftverk i Sverige 
103 Energimyndigheten, 2008, s.18 
104 Energimyndigheten, 2008, s.17 ff. 
105 Energimyndigheten, 2009, s.38 ff. 
106 Energimyndigheten,2009, s.75 
107 Energimyndigheten, 2008, s.8 
108 Hannevind vindkraft AB, 2013-05-05, Produktinformation, 
http://hannevind.com/web/produktinformation_sve_web.pdf  
109 Sophia Christianson & Mikael Olenmark, 2009, Urban vindkraft- Dagens kunskapsläge, Lunds Tekniska 
Högskola 
110 Christianson & Olenmark, 2009, s.3 
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bromsande inverkan på vinden bör denna information, med matematiska modeller, anpassas för rätt 

höjd. 111 

Generellt gäller att vindförhållandena är bättre ju högre över taket vindkraftverket placeras, då 

vinden även blir mindre turbulent. Vindförhållanden är oftast mest fördelaktiga vid takets nock och 

minst fördelaktiga vid takfoten. Generellt gäller att ju mer centralt på ett tak ett vindkraftverk 

placeras desto högre behöver dess höjd över taket vara, då vinden vid kanterna kan accelereras vid 

rätt vindriktning. Det finns en tumregel gällande att höjden på verket bör vara minst halva skillnaden 

mellan takfot och nock. Vindhastigheten är ofta lägre och mindre jämn då hustaket är brantare 

jämfört med mer flacka hustak. Kraftverket bör även placeras så att antalet hinder i den 

dominerande vindriktningen är så få som möjligt och så att verket är högre än omgivande 

fastigheters medelhöjd. Påverkan från omgivande fastigheter är som minst då dessa är nära den 

aktuella platsen. Vindhastigheten börjar därefter öka igen först när avståndet närmar sig 5-7 

byggnadshöjder. 112 

11.1.2.6 Kostnadspåverkande aspekter 

 Lönsamheten för ett småskaligt vindkraftverk kan bli större om nettodebitering införs istället 

för den timvisa mätningen som används i dagsläget. Nettodebitering innebär att ett 

produktionsöverskott i anläggningen kan tillgodoräknas vid underskott av el. Förslaget är att 

detta ska vara aktuellt för abonnemang under 63 Ampere, vilket exempelvis 

bostadsrättsföreningar vanligtvis överstiger. I samma förslag till regeringen föreslogs bland 

annat att elproducenten inte ska behöva betala två olika abonnemang för att köpa och sälja 

el.113 

 Den ekonomiska livslängden för ett vindkraftverk beräknas oftast till 20 år. Tekniskt skulle 

verken oftast kunna hålla en längre tid men driftkostnaderna blir då betydligt högre. 

Turbulenta förhållanden kan förkorta livslängden.114 

11.1.2.7 Möjliga konsekvenser 

11.1.2.7.1 Visuell påverkan 

Vindkraftverk har en färg, form och rörelse som kan innebära en kontrast mot omgivningen. 115 

Studier från Högskolan i Halmstad visar att ju synligare vindkraftverket är desto mer störande 

kommer omgivningen att uppfatta det. Det har även visat sig att ju mer inflytande omgivningen får i 

beslutsprocessen desto större är acceptansen.116 

11.1.2.7.2 Buller 

Hur ljudet som vindkraftverket genererar uppfattas beror dels på vindens styrka, väderförhållanden 

och andra ljud i omgivningen. Generellt avtar ljudet med avståndet från kraftverket och marken har 

en dämpande effekt.117 Det pulserande ljud som uppstår genom rotorbladens rotation ligger 

                                                           
111 Enrgimyndigheten,2008, s.13 ff. 
112 Christiansson & Olenmark, 2009, s. 23 ff. 
113 Regeringskansliet, 2008, Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar energiproduktion del 1 
114 Medvind vindkraftsportalen, 2013-05-05, Frågor & svar, 
http://wind.vei.fi/public/index.php?cmd=smarty&id=40_lse#Hur länge håller ett vindkraftverk  
115 Energimyndigheten, 2009 
116 Energimyndigheten, 2009, s.19 ff. 
117 Naturvårdsverket, Ingrid Johansson Horner, 2013-02-20, Buller, från vindkraft, 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Buller/Buller-fran-vindkraft/  
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huvudsakligen inom frekvensområdet 500-100 Hz, vilket är det ljud som ger upphov till mest 

störningar. Turbulens ger även upphov till lågfrekvent- och infraljud (1-20, 20-200 Hz). Enligt studier 

som gjorts är dessa inte högre än andra bullerkällor i samhället.118 

11.1.2.7.3 Skuggor 

De rörliga skuggor som skapas av vingarnas rörelse kan orsaka störningar. Skuggningen beror 

exempelvis på avstånd till kraftverket, var den berörde befinner sig i förhållande till kraftverket och 

på årstid.119 

11.1.2.7.4 TV- och radarsignaler 

På platser där TV- och radarsignalen är svag kan vindkraftverket störa denna om det placerats i linje 

mellan sändare och mottagare. I urbana miljöer där signalen oftast är stark är detta troligtvis inte ett 

stort problem.120  

11.1.2.7.5 Iskast 

Under vintern, eller vid särskilda väderförhållanden som dimma, finns risk att is bildas på kraftverkets 

blad och i ett senare skede ramlar av från dessa. Idag finns inga krav på regelbunden tillsyn av verket 

och säkerhetsföreskrifter utreds ännu av arbetsmiljöverket.121 

11.1.2.7.6 Hållfasthet och vibrationer 

Vibrationer är viktiga att ta hänsyn till för att förhindra störande stomljud och undvika skador om 

kraftverket fästs på fastigheten. Infästningarna av vindkraftverket blir då ett viktigt moment och 

exempelvis vibrationsdämpande material och stödjande vajrar kan hjälpa.122 

11.1.2.7.7 Underhåll 

Underhållsbehovet är för vindkraftverken är vanligtvis mycket litet. Driftkostnaderna är vanligtvis 

mycket små och består framför allt av smörjmedel till rotorn.123 

11.1.2.8 Checklista 

 Undersök förutsättningarna på vald plats för vindkraftverket, genom att exempelvis 

genomföra vindmätningar eller annan vindkartläggning.  

 Kontakta flera olika leverantörer för att begära offerter och välja en passande leverantör. Vid 

köp av vindkraftverk kan köparen kräva information om vilka vind- och klimatförhållanden 

verket är anpassat för, bruksanvisning med ritningar, effektkurva, ljudeffektnivå och 

information om anslutning till nätet.124 

 Sök eventuellt stöd från länsstyrelse eller kommun. 

 Informera närboende, trots att detta inte är ett krav kan det vara en bra idé att göra i ett 

tidigt skede. De kan då lämna synpunkter som kan orsaka hinder i efterhand. Dessa kan enligt 

Uppsala byggnadsnämnd med fördel skickas med ansökan om bygglov.125 

                                                           
118 Marianne Henningsson, 2012, s.38 ff. 
119 Energimyndigheten, 2008, s.5 
120 Urban wind energy, 2013-04-24, Interference with TV transmitters, 
http://www.urbanwindenergy.org.uk/index.asp?PageID=58   
121 Energimyndigheten, 2009, s.32 
122 Christiansson & Olenmark, 2009 
123 Berg & Rydmark, 2009, s.17 ff. 
124 Energimyndigheten, 2008, s.8 
125 Energimyndigheten, 2008, s.5 
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 Ansökan om bygglov ska innehålla kommunens ansökningsblankett, situationsplan, 

schematisk ritning av kraftverket och ett fotomontage av det uppförda vindkraftverket, 

beräkning av ljud och skuggor, uppgifter om grannar samt mått och annan aktuell data för 

vindkraftverket.126 

 Bygganmälan skall göras senast 3 veckor innan uppförandet av verket startar. 

 Sök övriga tillstånd, exempelvis för kultur- eller naturintressen och skyddstillstånd till väg. 

 För nätanslutning ska ansökan om tillstånd hos nätägaren bland annat innehålla information 

om vindkraftverkets placering, tidpunkt för inkoppling och en beskrivning av verkets 

egenskaper så som till exempel märkeffekt och annan teknisk information.127  

 Kontrollera att elanslutningen inom den egna fastigheten inte kräver en utvidgning av 

abonnemanget. 

 Mätutrustning kan behöva uppgraderas eftersom dessa måste kunna registrera strömmens 

riktning, om den går ut på eller levereras från elnätet. Det krävs även att timvis mätning och 

registrering är möjligt för att kunna erhålla elcertifikat.128 

 Ansök eventuellt om inmatningsabonnemang och elcertifikat. 

 Försäkring av vindkraftverket kan täcka oförutsedda händelser samt ersättning för utebliven 

produktion.129 

11.2 Lagring av elektricitet 

11.2.1 Batterier 

11.2.1.1 Teknisk bakgrund 

Batterier används både för att lagra energi och för att göra den portabel. I ett batteri finns kemiskt 

lagrad energi som då batteriet används, genom elektrokemiska reaktioner, omvandlas till elektrisk 

energi. Ett batteri består av en eller flera elektrokemiska celler och flera batterier kan i sin tur serie- 

eller parallellkopplas för att ge önskad ström och spänning.130 

I varje elektrokemisk cell finns en positiv och en negativ elektrod. Vid urladdning av ett batteri sker 

en oxidation vid den negativa elektroden (anoden), det vill säga elektroner avges. Simultant sker en 

reduktion vid den positiva elektroden (katoden) som tar upp elektroner. I cellen finns även en 

elektrolyt, oftast bestående av en vätska innehållande joner, mellan elektroderna.131 Genom 

elektrolyten vandrar jonerna mellan elektroderna där de deltar i oxidation respektive reduktion. 

Elektronerna som avges vid anodens oxidation leds, i form av en ström genom en elektrisk krets, till 

katodens reduktion där elektronerna tas upp igen. Flödet av elektroner, det vill säga strömmen, 

används för att driva en elektrisk last. Batteriet kan omvandla kemisk energi till elektrisk energi tills 

någon av elektroderna får slut på den substans som krävs för dess kemiska reaktion.132 

                                                           
126 Ibid. 
127 Energimyndigheten, 2008, s.10 
128 Ibid. 
129 Energimyndigheten, 2008, s.18 
130 ESA, Electricity Storage Association, april 2010, 
http://www.electricitystorage.org/technology/storage_technologies/batteries 
131 Ibid. 
132 Willam Sandqvist, 2013-04-25, Batterier, Kungliga tekniska högskolan (KTH), 
http://www.ict.kth.se/courses/IF1330/online/batterier/index.htm 

http://www.electricitystorage.org/technology/storage_technologies/batteries
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En väsentlig skillnad bland batterityper är huruvida de är återuppladdningsbara eller inte. Icke-

återuppladdningsbara batterier, vilka kallas primärceller, är förbrukade efter en urladdning. 

Återuppladdningsbara batterier, vilka kallas sekundärceller, kan laddas om och användas på nytt. 

Uppladdningsprocessen innebär att urladdningsprocessen sker i omvänd riktning.133 Detta sker 

genom att elektronerna, med hjälp tillförd energi, drivs från positiv till negativ elektrod. Enligt 

definitionen att oxidation sker vid anoden och reduktion vid katoden är således anoden den positiva 

och katoden den negativa elektroden under uppladdningsfasen. 134 Det är endast 

återuppladdningsbara batterier som är av intresse för lagring av sol- eller vindkraftsproducerad 

elektricitet i en fastighet. 

Det finns flera olika typer av batterier, namngivna efter de ämnen och material som deras elektroder 

och elektrolyter utgörs av.135 Vanliga typer av återuppladdningsbara batterier är exempelvis blysyra-, 

litiumjon och nickel-kadmiumbatterier.136 Batteriets egenskaper definieras utifrån dess spänning och 

strömkapacitet. Det anges på batteriet i volt (V) och i ampèretimmar (Ah), alternativt 

milliampèretimmar (mAh).137 Startbatterier i bilar, alltså typiska blysyrabatterier, har en spänning på 

12 V och en kapacitet på cirka 60 Ah.138 

Vilken sorts batteri som är mest lämplig är starkt beroende på vilket system som energilagringen skall 

integreras i. Vid val av batterityp måste en rad tekniska aspekter tas i beaktande, exempelvis 

energidensitet (lagrad energi/volym), specifik energi (lagrad energi/vikt), livstid, antal 

laddningscykler, material- och underhållskostnader och säkerhet. Dessutom inverkar parametrar som 

batteriets strömstyrka, förmåga att klara överladdning och stor urladdning och huruvida batteriet 

klarar av att fungera länge utan regelbunden fullständig upp- och urladdning. Utifrån dessa kriterier 

är följande typer av återuppladdningsbara batterier aktuella för energilagring i självförsörjande 

elsystem: 

 Blysyrabatterier 

 Litiumjon- och litiumpolymerbatterier 

 Nickel-kadmiumbatterier 

 Nickel-metallhybridbatterier 

 Alkalimanganbatterier  

De batterityper som, inom den närmaste framtiden, är mest realistiska för energilagring i 

kombination med elproduktion i den skala som är aktuell för tillämpningar i byggnader är 

blysyrabatterier och i viss mån litiumjonbatterier:139 

 Blysyrabatteriet finns i flera olika varianter och det finns våta celler och torra celler. Våta 

celler har en flytande elektrolyt av svavelsyra och vatten. Vatten konsumeras vid de 

                                                           
133 HowStuffWorks, 2013-04-25, http://electronics.howstuffworks.com/everyday-tech/battery5.htm 
134 Chen, 2011, s. 264 
135 ESA, Electricity Storage Association, april 2010, 
http://www.electricitystorage.org/technology/storage_technologies/batteries 
136 Chen, 2011, s. 262 
137 Tudor, 2013-04-24, Allt du bör veta om startbatterier, s.6, 
http://www.fbf.se/download/Filer/batterihandbok.pdf 
138Boström, 2010, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/motor/tester/hitta-basta-bilbatteriet 
139 Antonio Luque & Steven Hegedus, 2011, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiely & 
Sons, s. 910-930 
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elektrokemiska reaktionerna varför vatten tidvis måste fyllas på i ett bilbatteri. 

Torrcellsbatterier kallas även ventilerade batterier, valvreglerade celler eller kort för ett 

slutet batteri. Dessa har en elektrolyt av mikroporös glasfiberull och kräver inget underhåll. 

Sådana batterier är dyrare men även säkrare. Den icke-flytande elektrolyten gör att risken för 

syraläckage och produktionen av antändningsbar vätgas minskar. Dessa batterier 

rekommenderas vid användning för stationär energilagring, exempelvis lagring av 

solcellsel.140 141 

 Den främsta orsaken till att litiumjonbatterier är populära är deras höga energitäthet, alltså 

hög specifik energi. Ett litiumjonbatteri kan lagra 100-150 Wh/kg jämfört med ett 

blysyrabatteri som klarar 30 Wh/kg.142 Detta gör dem eftersträvansvärda i framtida elfordon 

eftersom det eftersträvas att göra dessa så lätta som möjligt. Andra positiva egenskaper hos 

litiumjonbatterier är att tillgången på litium är mycket god samt att de har lång livslängd. En 

nackdel med litiumjonbatterier är att de medför en brand- och explosionsrisk. För att 

förebygga brand eller explosion eller förebygga skada vid en eventuell brand eller explosion 

måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Litiumjonbatterier är ett alternativ även för 

stationär energilagring i framtiden och realistiskt ur teknisk synvinkel. 143 

11.2.1.2 Marknadsutveckling 

Batterier har funnits på marknaden i över 100 år och utbud och efterfrågan på batterier följer stadigt 

de applikationer som batterierna används i. De fundamentala egenskaperna hos batterier är och 

förblir desamma som de alltid har varit, men nyare och bättre versioner har tagits fram för att passa 

olika tillämpningar.  

Genom historien har vissa produkter orsakat kraftiga uppgångar av både produktion och försäljning 

av vissa batterityper. Första gången detta hände var i slutet av 1800-talet, då telegrafen blev vanlig, 

och den primitiva batteritypen leclanchécellen tillverkades storskaligt till följd av detta. Den andra 

stora uppgången för batteriproduktion och försäljning kom när personbilar blev vanligt och 

hemelektronik och portabla elektriska anordningar, som ficklampor, blev storskaligt vanliga. De 

senaste årtiondena har ytterligare tekniska inventioner, som bärbara datorer och mobiltelefoner, i 

kombination med utveckling av litium- och nickelbatterier, medfört en stor uppgång på marknaden 

för dessa batterityper.  

Idag domineras batterimarknaden av blysyrabatterier (som utgör 50 %), varav merparten är så 

kallade SLI-batterier (Start, Lightning, Ignition), alltså bilbatterier. Blysyrabatterier är idag det mest 

rimliga alternativet för stationär lagring av egenproducerad el i en fastighet. Det är billigast, mest 

beprövat och i hög grad anpassningsbart för att kunna passa systemet det ska ingå i.144 

Nästa stora batteriuppgång väntas komma från litiumjonbatterier. Litiumjonbatterier har undergått 

(och undergår) mycket stor utveckling och förbättring de senaste åren och väntas bli den 

                                                           
140 Batteriföreningen, Laddningsbara ventilreglerade blybatterier, 2011, 
http://batteriforeningen.se/laddningsbara/bly/ventilreglerade-blybatterier/ 
141 Batterystuff.com LLC, 2013, Battery basics, http://www.batterystuff.com/kb/articles/battery-
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142 Chen, 2011, s.262 
143 Chen, 2011, s. 266 
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dominerande batteritypen i framtida elfordon.145 Litiumjonbatterier har funnits på marknaden sedan 

1991 och med rådande utveckling tros deras andel av batterimarknaden öka och dessutom förväntas 

en mer storskalig produktion sänka priset med upp till 65 % de närmaste tio åren (från år 2010).146 

Utvecklingen av batterier för elbilsindustrin medför också fördelar för de branscher som är 

intresserade av stationär lagring. Litiumjonbatterier för stationär lagring kan ej ännu konkurrera 

ekonomiskt med blysyrabatterier, men intresset för dem är stort och de är absolut ett alternativ för 

lagring av exempelvis egenproducerad el i framtiden.147 

11.2.1.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Vid oregelbunden kraftproduktion, exempelvis från sol eller vind, i en byggnad behöver energin 

kunna lagras för att jämna ut variationerna. Det finns två huvudsakliga sätt att implementera 

batterier för energilagring. Den enklaste varianten utgår från att all ellagring sker i ett batteri. 

Batteriet kopplas till elkällan, så att det laddas upp och lagrar energi då produktionen är större än 

behovet respektive levererar el då produktionen är mindre än behovet. En laddningsmätare används 

för att förhindra överladdning eller djup urladdning. Energin i batteriet laddas ur antingen direkt eller 

via en AC/DC-omvandlare. En vanlig tillämpning på denna typ av system är SHS, Solar Home System, 

där solceller står för elproduktionen och batterier för lagringen. Det andra sättet att implementera 

batterier är som en del i ett större system, vilket brukar kallas för hybridsystem. Ett hybridystem är 

ofta en kombination av solceller och vindkraft, batterier, dieselgeneratorer och eventuellt andra 

energilagrande system.148  

11.2.1.4 Översikt regler och tillstånd 

Vid installation av stationära batterianläggningar för energilagring finns en rad regler och krav som 

måste följas för att upprätthålla säkerheten i och omkring anläggningen. De allmänna bestämmelser 

som gäller idag är europastandarden från år 2001, SS-EN 50272-2. Den svenska versionen, 

Laddningsbara batterier – säkerhet – del 2: stationära batterianläggningar, utfärdas av Svensk 

Standard och Svenska Elektriska Kommissionen (SEK). Denna standard gäller för nybyggnation och 

ombyggnad av äldre anläggningar som genomförts efter år 2003. Standarden avser anläggningar på 

maximalt 1500 V och av typerna blysyra (flera typer) och nickel-kadmium. I standarden behandlas 

krav och specifikationer från anläggningens uppförande till dess nedmontering och avfallshantering. 

Dock gäller samma säkerhetskrav oavsett vilken typ av batterier som väljs. Vid underhåll och 

komplettering av anläggningar uppförda inom perioden 1987-2003 gäller reglerna för stationära 

laddningsbara batterianläggningar, SS 408 01 10, från år 1987.149 

Följande punkter är framträdande i SS-EN 50272-2. 

11.2.1.4.1 Risker i form av elektricitet, elektrolyt, explosiva gaser och elchock 

Anläggningen skall konstrueras så att användaren (vid underhållsarbete) och lokalen är skyddade från 

risker som orsakas av batteriets elektricitet, elektrolyt och explosiva gaser. Åtgärder för säkerhet mot 

elchock skall finnas. Dessa återfinns i Europastandardiseringens harmoniseringsdokument alternativt 

                                                           
145 Larsson & Ståhl, 2012, Utan nät – batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt, Vinnova, 
s. 7-8, http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va-12-04.pdf 
146 Mats Falås & Ulf Troeng, 2010, Elbilen på väg mot 2030 – Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige, 
Uppsala Universitet 
147 Torbjörn Gustafsson, Lektor Uppsala Universitet Institutionen för kemi, 2013-05-01 (muntlig källa) 
148 Luque & Hegedus, 2011, s. 908 
149 AMA, 2013-05-02, AMA-nytt, http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=286&Typ=AmaNytt 

http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va-12-04.pdf
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Starkströmsföreskrifterna i ELSÄK-FS 1999:5 från Elsäkerhetsverket. Säkerhetsåtgärder som måste 

följas är exempelvis att kontakt mellan delar med högre inbördes spänning än 120 V skall undvikas, 

brännbart material skall inte kunna komma i kontakt med batteriytorna, ventilationskrav skall följas 

och batterierna skall placeras i tråg så att läckage av elektrolyten till omgivningen förhindras. 

Batterier som vid användning inte avger gas eller frätande ämnen (elektrolyt i form av svavelsyra för 

blysyrabatterier) får vara uppställda i utrymmen som även används för andra syften, så länge platsen 

inte är brand- eller explosionsfarlig. Vid detta krav måste valet av våtcells- eller torrcellsbatterier tas i 

beaktande, då torrcellsbatterier inte medför någon risk för elektrolytläckage.150 151 

11.2.1.4.2 Explosionsrisk 

Blysyrabatterier producerar vätgas i varierande mängd, vilket utgör en explosionsrisk. Krav på 

ventilation skall därför uppfyllas. Anvisningar till hur stort luftflödet skall vara finns i SS-EN 50272-2. 

Avgörande parametrar för dimensionering av ventilationssystem är antal batterier och typ av 

batterier. Hur batteriernas interna ventilation ser ut bidrar också till hur mycket extra ventilation som 

krävs. Ventilreglerade (flamskyddade) batterier producerar betydligt mindre vätgas och kräver 

således mindre ventilation. Det skall även finnas ett säkerhetsavstånd till batteriets ventiler innanför 

vilket inga gnistalstrande föremål eller föremål med en temperatur över 300 oC får förekomma. Detta 

eftersom vätgaskoncentrationen är högre nära ventilerna även om ventilationen är tillräcklig. Vid 

konstruktion och underhåll skall alltså anslutningar och kablar installeras så att risken för antändning 

minimeras.152 Litiumjonbatterier medför en risk för brand och explosion, på grund av den höga 

reaktiviteten hos litium. För att förhindra olyckor – eller allvarliga konsekvenser vid olyckor – måste 

nödvändiga säkerhetsåtgärder tas vid installation av en anläggning med litiumjonbatterier. 

11.2.1.4.3 Elektrostatisk urladdning 

En elektrostatisk urladdning kan ge upphov till en gnista med efterföljande antändning. Korrekt 

skyddsutrustning (kläder och skor) skall därför bäras vid service och underhåll och en svagt ledande 

golvyta skall finnas i batterirummet så att underhåll av batterierna utförs ståendes på denna yta. 

Golvytan skall även ha tillräcklig resistans för att eliminera risk för elchock.153 

11.2.1.4.4 Skyltning, märkning, låsning 

Skyltar skall finnas som markerar att det finns batterier, förbud mot eld, öppen låga och rökning, 

samt skyltar som indikerar farlig spänning om anläggningens spänning överstiger 60 V. 

Batteriutrymmet skall vara låsbart. Utöver detta skall samtliga batterier vara märkta enligt krav för 

batteritypen. Enligt Svenska kraftnät innefattar detta bland annat spänningsmärkning, typbeteckning, 

kapacitet och arbetstemperatur. Svenska kraftnät har också rekommendationer om cellantal per 

nominell spänning som skall följas för battericellerna.154 155 

11.2.1.5 Gynnsamma förutsättningar 

Batterianläggningar för energilagring utgör en kompletterande del av ett större system. Det 

viktigaste för att anläggningen skall bli gynnsam är därför att den är anpassad till det system den 

ingår i. Batterianläggningen måste vara dimensionerad för rätt ström- och spänningsnivå med 

                                                           
150 Ibid. 
151 Ljung et. al, 1999, Starkströmsföreskrifterna, Elsäkerhetsverket, s. 188 
152 AMA, 2013-05-02  
153 Ibid. 
154 Ibid.  
155 Svenska Kraftnät, 2009-01-28, Teknisk riktlinje – batterier, revision C, s. 7 
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avseende på de laster (till exempel solceller) som finns kopplade till den. Batterierna måste därför 

kopplas samman på ett sätt som ger önskad specifik energi och energidensitet.  Typ av batterier väljs 

efter hur stort utrymme som finns att förvara batterierna på samt med avseende på livstid, 

underhållskrav, säkerhetsaspekter och prisnivå. Batterierna måste klara varierande nivåer av upp- 

och urladdning och skydd måste finnas mot fullständig upp- och urladdning. För att få bästa möjliga 

resultat energi- och prismässigt bör batterianläggningen inte dimensioneras innan det är känt hur 

mycket el den ska klara av att lagra. Detta är avgörande för att veta till exempel hur stort 

förvaringsutrymme som krävs, hur många batterier som kan behöva serie- eller parallellkopplas för 

att ge önskad ström och spänning och hur mycket förvaringsutrymmet måste ventileras.156  

11.2.1.6 Kostnadspåverkande aspekter 

Möjlighet till nettodebitering (se avsnittet om solceller) skulle göra en batterianläggning olönsam. 

Om en fastighetsägare istället kunde använda nätet till ”lagring” genom att bara betala för sin 

nettoförbrukning skulle det ur ekonomisk synvinkel vara mer lönsamt att tillämpa denna metod.  

11.2.1.7 Möjliga konsekvenser 

En batterianläggning innebär en ökad risk för brand och explosion. Säkerhetsåtgärder reducerar 

denna risk men eliminerar den inte helt. Batterianläggningen kräver även utrymme. 

11.2.1.8 Checklista 

Vid installation av en batterianläggning görs följande: 

 Batterianläggningen dimensioneras utifrån önskad och ekonomiskt rimlig lagringskapacitet. 

Här väljs typ av batterier, antal batterier och på vilket sätt batterierna bör kopplas inbördes 

för att ge bästa resultat utifrån de kriterier som nämns i Gynnsamma förutsättningar.  

 Samtliga säkerhetsaspekter måste uppfyllas utifrån anläggningens storlek och typ. 

 Samtliga kostnadsaspekter tas i beaktande, se Input för lönsamhetsberäkningar, och 

inkluderas i anläggningens dimensionering. 

 Konstruera lämpligt förvaringsutrymme för batterianläggningen. Förvaringsutrymmet ska 

uppfylla alla säkerhetskrav som nämns i Översikt regler och tillstånd, exempelvis ha rätt 

ventilation, ha rätt utrustning för skydd mot elchocker och vara tydligt utmärkt med skyltar. 

Välj lämplig leverantör för detta. 

 Beställ batterier och installation mot last från lämplig leverantör. 

 Upprätta rutiner för säkerhetskontroller och underhåll av anläggningen. 

 Utvärdera resultat och kostnader. 

11.2.2 Bränsleceller med vätgaslagring och elektrolysör 

11.2.2.1 Teknisk bakgrund 

Kombinationen av bränsleceller, en elektrolysör och vätgaslagring utgör ett alternativ för lagring av 

förnybart producerad el. Vid överskott i elproduktionen kan elen användas för att driva en så kallad 

elektrolysör, som tillverkar vätgas genom elektrolys av vatten. Vätgasen lagras i tankar och det är 

detta som utgör själva energilagringen. Då det råder ett underskott i elproduktionen i förhållande till 

behovet produceras el från bränslecellerna, som använder vätgas som bränsle.157 Nedan följer 

                                                           
156 Antonio Luque & Steven Hegedus, 2011, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiely & 
Sons, s. 912 
157 Energimyndigheten, 2007-11-01, Slutrapport från GlashusEtt, 
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redogörelser för bränslecellernas grundläggande tekniska egenskaper samt exempel på olika 

lagringsmetoder av vätgas. 

I en bränslecell omvandlas kemisk energi, från reaktionen då vätgas och syrgas bildar vatten, till 

elektricitet. Till skillnad från ett batteri tillförs en bränslecell kontinuerligt syrgas (vanligen från 

luften) och bränsle i form av vätgas. Grunden för en bränslecell utgörs av två elektroder med en 

elektrolyt mellan sig. Elektrolytens uppgift är att överföra protoner mellan elektroderna men inte 

vara genomsläppligt för elektroner. Vid den ena elektroden (anoden) sönderdelas vätgas till protoner 

och elektroner. Vid den andra elektroden (katoden) bildas vatten genom att syrgas reagerar med 

elektroner och protoner. Elektronerna leds, istället för genom elektrolyten, mellan de två 

elektroderna i form av en elektrisk ström i en yttre krets, se figur 5. En enskild bränslecell genererar 

ström vid en spänning på cirka 0,7 V så för att nå en användbar spänning seriekopplas flera 

bränslecellers elektroder.158 

 

Figur 5. Principskiss för en bränslecell.159 

Det finns två sorters bränsleceller som kan vara aktuella för kraftproduktion i anslutning till 

byggnader (se avsnitt Olika typer av bränsleceller, i bilagan Avgränsningar). Den ena är PEMFC 

(Proton Exchange Membrane) där elektrolyten utgörs av en polymer med rörliga protoner. 160 Den 

andra är SOFC (Solid Oxide) vilken arbetar vid mycket hög temperatur och där elektrolyten överför 

O2- istället för protoner (detta innebär att reaktionerna vid anod och katod ändras något jämfört med 

beskrivningen ovan men grundprincipen är densamma). 161 Bränsleceller av typen PEMFC och SOFC 

har verkningsgrader på 30-45 % med avseende på elektricitet. Bränsleceller genererar även en 

ansenlig mängd värme, vilket gör kylning nödvändig men innebär samtidigt möjlighet till samtidig el- 

och värmeproduktion.162 

                                                           
158 James Larminie & Andrew Dicks, 2003, Fuel Cell Systems Explained, andra utgåvan, Wiley, s. 1-10. 
159 Baserad på Larminie & Dicks, 2003, s. 1-10. 
160 Anna-Karin Jannasch, 2011, Möjlighet och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader, 
Svenskt Gastekniskt Center AB, rapport nr 228. 
161 Larminie & Dicks, 2003, s. 15-24 
162 Larminie & Dicks, 2003, s. 10-14. 
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En bränslecell behöver tillföras vätgas (eller annat bränsle) för att alstra elektricitet. Bränsle kan 

tillföras antingen via ett utbyggt gasnät men i Sverige finns detta endast på ett fåtal platser.163 I ett 

lagringssystem för egenproducerad el produceras vätgasen av en elektrolysör med el från den egna 

produktionen. Det finns flera sätt att lagra vätgas, men såvida inte utrymmet är mycket begränsat är 

trycksatt vätgas (upp till 35 MPa) i tankar den lämpligaste metoden för stationär långtidslagring. 

Lagring i metallhydrider tar mindre plats men är avsevärt dyrare.164  

Anläggningar med vätgasproduktion från solceller är inte utbredda men i de exempel som finns är 

verkningsgraderna 2,8-8 % (från solljus till vätgas).165 

11.2.2.2 Marknadsutveckling 

Bland bränsleceller för produktion av elektricitet och värme i mindre skala, exempelvis i byggnader, 

är PEMFC den dominerande tekniken och utgör 80 % av marknaden av bränsleceller i denna 

effektklass. Bränsleceller av typen SOFC skulle dock vara både enklare och effektivare och väntas vara 

den i framtiden dominerande tekniken inom dessa tillämpningar. Bränsleceller är kommersiellt 

gångbart inom storskalig kraftvärmeproduktion men inte för byggnaders lägre effektbehov. 166 Flera 

projekt har ändå genomförts i samband med stödsystem. I Japan finns 7000 bränslecellsanläggningar 

i byggnader, vilka försörjs med bränsle från det japanska gasnätet.167 Om utvecklingen håller i sig är 

det sannolikt att bränsleceller inom de närmaste åren når samma prisklass som konventionella 

gaspannor, vilket skulle göra dem konkurrenskraftiga även utan subventioner.168 På marknaden finns 

två sorters elektrolysörer, en alkalisk variant och en som bygger på polymermembran vilken 

benämns PEM. Den elektrolysör som passar bäst i kombination med solceller är PEM eftersom denna 

startar snabbare och är bättre anpassad för varierande energitillförsel.169 

11.2.2.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Bränsleceller kan tillämpas inom flera områden, bland annat för att utvinna elektricitet ur biogas från 

avfall, för att trygga elförsörjningen under strömavbrott eller som ersättning för förbränningsmotorer 

i fordon. Bränsleceller är även ett möjligt alternativ till batterier, då bränslecellerna har fördelar 

gällande livslängd samtidigt som de inte innehåller miljögifter som bly eller kadmium.170  

Bränsleceller ger inte utsläpp under drift och bullernivån är låg, vilket gör dem lämpliga för 

energiförsörjning i stadsmiljö.171 Bränsleceller kan installeras i befintliga byggnader.172 Det har hittills 

genomförts ett tjugotal projekt där överskottsel från solceller använts för vätgasproduktion och det 

finns exempel på projekt i byggnader där vätgasen sedan nyttjas i en bränslecell. Ett exempel på 

detta är demonstrationsanläggningen i GlashusEtt som ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm. I 

denna anläggning förses bränslecellen vätgas både från överskott från byggnadens solceller (3kW 

                                                           
163 Bengt Ridell, 2010, Användningsområden för bränsleceller, Elforsk, rapport nr 10:35 
164 Alexandra Nikoleris, 2011, Solenergi och vätgas – ett demonstrationsprojekt, Lunds tekniska högskola. 
165 Nikoleris, 2011. 
166 Jannasch, 2011. 
167 Ridell, 2010. 
168 Jannasch, 2011. 
169 Nikoleris, 2011. 
170 Ridell, 2010. 
171 Ridell, 2010. 
172 Markku Risannen et.al, 2006, Utvärdering av förnyelsebart energisystem i GlashusEtt - Slutrapport, 
samarbete mellan ABB, Fortum och Energimyndigheten. 
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installerad effekt) och från reformerad biogas från gasnätet i området.173 Vätgaslagrets kapacitet är 

45 kWh och gasen lagras vid trycket 13,8 bar i en tankvolym på ca 1,1 m3. Bränslecellen i GlashusEtt 

installerades för drygt tio år sedan och är fortfarande i drift.174 

11.2.2.4 Översikt regler och tillstånd 

Ett bränslecellssystem med elektrolysör och vätgaslagring innefattar flera komponenter som innebär 

höga säkerhetskrav, framförallt hanteringen av själva vätgasen som är mycket brandfarlig.175  

Den internationella standarden för installation av stationära bränclecellssystem är framtagen av IEC, 

International Electrotechnical Commission. Denna standard gäller i Europa och är i Sverige utgiven av 

Svensk Standard och Svenska Elektriska Kommissionen under namnet Bränsleceller – Del 3-100: 

Stationära system – säkerhet, SS-EN 62282-3-100. Denna kod innehåller alla regler och krav som finns 

vid installation av stationära bränsleceller och behandlar flera varianter av bränslecellssystem, 

däribland de som drivs av vätgas. 

Standarden innehåller anvisningar och specifikationer för: 

 Generella säkerhetsåtgärder vid installation, hantering, drift och underhåll. 

 Den fysiska omgivningen och driftförhållandena, i fråga om exempelvis elektricitet och 

bränsleförvaring. 

 Ingående material, exempelvis material för inneslutande av anläggningen och termiskt 

isolerande material. 

 Tryckutrustning, exempelvis ventilation och gasbehållare 

 Brand- och explosionsskydd; åtgärder för förebyggande av brand och explosion och åtgärder 

för att förhindra exempelvis spridning av brand. 

 Säkerhet gällande elektricitet; inbördes kopplingar, kopplingar till laster, elektriska 

komponenter. 

 Kontrollsystem och skyddande komponenter, alltså automatiska styrsystem för exempelvis 

ventilation. 

 Säkerhetsvalv och valv för reglering. 

 Övriga komponenter som hydraulikstyrda komponenter och roterande komponenter. 

 Installation och underhåll. 

 Tester av samtliga komponenter och delar av anläggningen.176 

U.S Department of Energy har ett tillgängligt dokument, Permitting Stationary Fuel Cell Installations, 

från vilket följande exempel av möjliga säkerhetsåtgärder att vidta är hämtade: 

 Bränslecellsanläggningen skall vara placerad så att den är skyddad från fysisk skada och 

obehörigt tillträde, samt inte är nära brandfarligt material. 

 Bränsleceller ska vara slutna och ventilerade, alternativt förses med reglerande utrustning 

som förhindrar att antändningsbara gasblandningar uppnås. 

 Förvaringsutrymmet ska vara korrekt ventilerat och ha under- eller normaltryck 

                                                           
173 Nikoleris 2011. 
174 Risannen et.al, 2006. 
175 David Gårsjö & Lars Synnerholm, 2009-09-09, Brandfarliga gaser, 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Brandfarliga-gaser/ 
176 Svensk Standard, Svenska Elektriska Kommissionen, 2012-06-13, Bränsleceller – Del 3-100: Stationära 
system – Säkerhet, SS-EN 62282-3-100 (sammanfattning) 
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 Ventilationssystemet ska ha automatisk kontroll så att bränslecellerna tas ur drift om 

ventilationen slutar fungera. 

 Anläggningen skall vara försedd med varningssystem för exempelvis gasnivåer som innebär 

brandfara. 

 Elektriska kopplingar och komponenter skall följa samtliga säkerhetsföreskrifter. 

 Det skall finnas rutiner för drift, underhåll och tester. 

 Bränslecellerna skall vara skyddade mot överladdning och ha strömbrytare och vara jordade 

enligt regelverk. 

 Samtliga komponenter i anläggningen skall vara korrekt märkta. 

 Förvaring och eventuell distribution av vätgas och kemikalier ingående i systemet skall 

hanteras på ett sätt som gör att människor och byggnader i närheten inte kan komma till 

skada.177 

Gashantering innebär att lokalerna behöver klassas som brandområde och att förordningar för 

förvaring av tryckkärl (bland annat krav på ventilation) skall följas. Detta involverar Räddningsverket 

och Sprängämnesinspektionen (SÄI) samt efterbesiktning av brandförsvaret. Därefter krävs 

drifttillstånd från det aktuella Stadsbyggnadskontoret. 178  

11.2.2.5 Gynnsamma förutsättningar 

11.2.2.5.1 Utformning av systemet 

Endast ett fåtal bränslecellsanläggningar har installerats i svenska byggnader.179 Ett väldokumenterat 

fall är GlashusEtt i Hammarby Sjöstad i Stockholm och detta kommer att användas som ett illustrativt 

exempel i detta avsnitt. 

Elekrolysören har ett visst kraftbehov för att kunna producera vätgas och det kan därför vara klokt 

att låta elnätet förse elektrolysören med en viss andel av dess elbehov eftersom detta innebär att 

solkraft kan användas för vätgasproduktion även då den inte ensamt kan driva elektrolysören. I fallet 

med bränslecellsanläggningen i GlashusEtt kunde elektrolysören (PEM-elektrolysör av modellen 

HOGEN 20 från Proton Energy Systems) drivas med elektricitet från byggnadens solceller under 

perioden mars-september. Elektrolysören bör inte stå oanvänd under för långa perioder, utan för att 

hållas välfungerande skall den arbeta minst ett par gånger i månaden.180 

Om elektrolysören arbetar vid ett tillräckligt högt tryck är det fördelaktigt att låta den producerade 

vätgasen lagras vid just detta tryck eftersom systemet förenklas av att det då inte krävs en 

kompressor. Att elektrolysören levererar vätgas innebär även att det inte behövs utrustning för 

reformering vilket är fallet om bränslecellen skall drivas med natur- eller biogas. Även bränslecellen 

behöver köras ett par timmar per månad för att underhålla systemet. Bränslecellsystemet, inklusive 

elektrolysören, i GlashusEtt behövde inte köras vid full effekt vilket är önskvärt då det innebär en 

större möjlighet till anpassning mot exempelvis solcellernas kraftproduktion. 181 

                                                           
177 U.S Department of Energy, 2004-01-12, Permitting Stationary Fuel Cell Installations, Tabell 4.2, 
http://www.pnl.gov/fuelcells/docs/permit-guides/module1_final.pdf 
178 Markku Risannen et.al, 2006, Utvärdering av förnyelsebart energisystem i GlashusEtt - Slutrapport, 
samarbete mellan ABB, Fortum och Energimyndigheten 
179 Anna-Karin Jannasch, 2011, Möjlighet och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader, 
Svenskt Gastekniskt Center AB, rapport nr 228 
180 Risannen et.al, 2006 
181 Ibid.  
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För att systemet skall fungera optimalt behöver spänningen och strömmen från solcellerna 

överensstämma väl med det elektrolysören är designad för. God överensstämmelse är kritiskt då 

elktrolysören kopplas direkt till solcellerna men är även önskvärt då spänningsomvandlare används 

som mellanled eftersom det minskar förlusterna. Det är därmed viktigt att välja solceller och 

elektrolysör med egenskaper som passar ihop.182 

11.2.2.5.2 Typ av bränslecell 

De två typerna av bränsleceller som är mest aktuella för småskalig kraftproduktion i byggnader, 

polymerelektrolytbränsleceller (PEFC) och fastoxidbränsleceller (SOFC), har olika egenskaper som ger 

dem olika för- och nackdelar.183 Bränsleceller av typen PEFC arbetar vid förhållandevis låga 

temperaturer (cirka 60-90ᵒC) och detta medför att PEFC kan startas upp snabbare än SOFC men 

samtidigt att kostsamma katalysatorer innehållande platina behövs. Det faktum att elektrolyten i 

PEFC är i fast form innebär mindre korrosion vilket underlättar underhållet av bränslecellen. 

Lågtemperaturkatalysatorerna är även känsliga för förekomst av bland annat kolmonoxid, svavel och 

ammoniak i vätgasen. SOFC drivs vid höga temperaturer (vanligen 700-900ᵒC) vilket gör att endast 

enkla katalysatorer behövs samtidigt som katalysatorn klarar mer orenheter i vätgasen. 184 185 SOFC 

finns i två utformningar; tubformade och plana. De platta varianterna är billigare och kan användas i 

större system men är svårare att täta.186 Det finns även en variant av PEFC som körs vid högre 

temperaturer (runt 160ᵒC). För högtemperatursteknikerna krävs inte en kontinuerlig fuktning av 

membran och liknande. Spillvärmen från en högtemperatursbränslecell är även lättare att ta till vara 

på jämfört med en lågtemperatursbränslecell.187 188 Valet av bränslecell blir således en avvägning där 

underhåll, gaskvalitet och önskad användning av spillvärmen spelar in.    

11.2.2.6 Kostnadspåverkande aspekter 

Den ekonomiska aspekten av att lagra elektricitet, exempelvis i form av vätgas i kombination med en 

bränslecell, skulle påverkas av ett eventuellt avtal för nettodebitering, vilket finns närmare behandlat 

under avsnittet Solceller – Övriga kostnadspåverkande aspekter.    

11.2.2.7 Möjliga konsekvenser 

Anläggningen kräver visst utrymme. Bränslecellen i fallet med GlashusEtt, vilket beskrivits närmare 

under avsnittet Gynnsamma förutsättningar, upptog i sig mindre än en kubikmeter men för att 

undvika för höga temperaturer och bullernivåer bör rummet bränslecellen placeras i inte vara alltför 

litet och väl ventilerat. Även vätgaslagret och elektrolysören kräver utrymme.189 Bränslecellen i sig 

orsakar inte buller men visst ljud orsakas av fläktar, pumpar och annan kringutrustning.190 

Ett system med bränsleceller, elektrolysör och vätgaslagring innebär risker och säkerhetsåtgärder 

behöver vidtas. Elektrolysörerna på marknaden har generellt säkerhetsanordningar vilka larmar och 

stänger av maskinen om vätgasläckage skulle uppstå. Bränslecellen bör även ha en larmfunktion för 

                                                           
182 Alexandra Nikoleris, 2011, Solenergi och vätgas – ett demonstrationsprojekt, Lunds tekniska högskola 
183 Jannasch, 2011 
184 Elforsk, 2002, Stationära Bränsleceller 2002-2005 – FoU program 
185 Jannasch, 2011 
186 Mohsen Assadi, 2010, Teknikbevakning av stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) 2009, Elforsk rapport 
10:18 
187 Elforsk, 2002 
188 Jannasch, 2011 
189 Risannen et.al, 2006 
190 Jannasch, 2011 
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låg vattennivå.191 Vätgaslagring i trycksatta behållare kräver inte mycket underhåll men kan innebära 

en säkerhetsrisk. 192 Vätgastuberna ska förses med mätning av flödet och trycket samt en 

övertrycksventil. 193 Vätgaslagret bör placeras utomanför byggnaden under goda 

ventilationsförhållanden. Det är även rekommenderat att ha en ett larm för vätgasläckage i lagret.194 

Elektrolysör och bränslecell behöver visst underhåll, bland annat byte av filter och köras ett par 

gånger i månaden för att underhålla systemen. 195 

 

11.2.2.8 Checklista 

 Välj utformning av bränslecellsanläggningen. I detta skede ingår dimensionering och val av 

typ av bränslecell, elektrolysör och vätgaslager samt hur dessa olika komponenter skall 

samverka. Ett viktigt steg är att elektrolysörens ström- och spänningsnivå skall passa väl 

överens med den elektricitet som levereras från solcellerna. En spänningsomvandlare kan 

användas mellan elektrolysör och solceller. Generellt är det solcellsanläggningen som väljs 

sådan att den överensstämmer med vald elektrolysör. 196 Systemet skall även placeras med 

tillräckligt utrymme och ventilation och vätgaslagret bör placeras utanför byggnaden. 197 

 Välj leverantör och installatör för de olika delarna i systemet samt teckna avtal. Specificera 

även villkor för reparationer och reservdelar från leverantör och installatör.198 

 Begär en riskanalys med tillhörande rekommendationer för säker installation och drift av 

systemet.199 

 Kontakta Räddningsverket, Sprängämnesinspektionen (SÄI) och brandförsvaret för att se 

över att den planerade anläggningen överensstämmer med deras säkerhetskrav. Informera 

det aktuella Stadsbyggnadskontoret. 

  Installation av anläggningen.  

 Anläggningen skall uppfylla säkerhetskrav från Räddningsverket, Sprängämnesinspektionen 

(SÄI) och brandförsvaret. Exempelvis behöver lokaler med gashantering klassas som 

brandområde. Innan anläggningen tas i drift krävs även godkännande från 

Stadsbyggnadskontoret. 200 

 Tag fram instruktioner för säker uppstart, avstängning, drift och underhåll av systemet samt 

hantering av nödsituationer i samråd med leverantör och installatör.201  

 Upprätta plan för hantering av anläggningens kontinuerliga avfall (bland annat kemikalier) 

samt planera inför framtida nedmontering och återvinning av anläggningen. 202  

                                                           
191 Nikoleris, 2011 
192 Risannen et.al, 2006 
193 Ibid. 
194 Nikoleris, 2011 
195 Risannen et.al, 2006 
196 Nikoleris, 2011. 
197 Risannen et.al, 2006. 
198 Lokala investeringsprogrammet Stadsledningskontoret Stockholms stad, 2003, Teknikupphandling för 
bränsleceller för småskalig el- och värmegenerering, rapport dnr 246/2000 – Bränsleceller 454.  
199 199 Lokala investeringsprogrammet Stadsledningskontoret Stockholms stad, 2003. 
200 Markku Risannen et.al, 2006, Utvärdering av förnyelsebart energisystem i GlashusEtt - Slutrapport, 
samarbete mellan ABB, Fortum och Energimyndigheten.  
201 201 Lokala investeringsprogrammet Stadsledningskontoret Stockholms stad, 2003. 
202 202 Lokala investeringsprogrammet Stadsledningskontoret Stockholms stad, 2003. 
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 Efterkontroll och utvärdering av anläggningen. Säkerställ av de avtalade kraven angående 

anläggningens prestanda, installation och säkerhet är uppfyllda. 203 

11.3 Värmeproduktion 

11.3.1 Geotermisk värme och värmelagring 

För geotermisk värme och värmelagring finns många likheter gällande regler, tillstånd och 

implementeringsprocesser för teknikerna.   

Förnybar värmeproduktion kan med fördel kombineras med ett FTX-system (från- och 

tilluftsventilation med återvinning) för att minska energianvändningen i bostäder. Den lågvärdiga 

energin från exempelvis bergvärme eller andra geologiska värmekällor används för att förvärma 

utomhusluften innan den når värmeväxlaren och på så sätt fås ett högre energiutbyte. Systemet 

kräver ingen värmepump som drar mycket elektricitet, det behövs endast en cirkulationspump 

mellan energikällan och förvärmningen. Ett HSB FTX-system ger positiva miljöeffekter då den ersätter 

spetskraften vintertid som i ett fjärrvärmesystem ofta består av oljeeldning. Sommartid kan 

exempelvis borrhål eller lerlager återladdas då uteluften kyls. Denna lösning med ett FTX-system 

kombinerat med lågvärdig värmeenergi är utvecklat av HSB. Det första projektet med denna lösning 

tas i drift under år 2013 och tidigast år 2014 kan kalkylerna utvärderas.204 

11.3.1.1 Översikt regler och tillstånd 

11.3.1.1.1 Bygglov 

En del kommuner kräver bygglov för berg-, jord- och sjövärmeanläggningar. Uppsala kommun kan 

kräva bygglov om exempelvis ett hus för värmepumparna måste byggas. Kontakta därför kontoret för 

samhällsutveckling för att ta reda på om bygglov behövs. 205   

11.3.1.1.2 Marklov 

Enligt plan- och bygglagen 9kap 11§ måste marklov sökas vid schaktning eller fyllningar som avsevärt 

ändrar markens höjdläge inom ett detaljplanerat område. Om ett visst höjdläge redan är bestämt i 

detaljplanen är detta ett undantag från reglerna och marklov behöver inte sökas för att ändra 

marken till den redan satta höjden. Marklov behövs även för mark inom en allmän plats så som en 

gata eller en park. Då det inte finns några vägledande domar gällande vad som avses med ”avsevärd 

förändring av markens höjdläge” bedöms i fall till fall om marklov behövs. Marklov söks hos 

kommunens byggnadsnämnd.206 Ansökan för schaktning och fyllning som utförs vid om- eller 

nybyggnation av fastigheten behöver inte sökas separat eftersom en prövning sker i samband med 

bygglovsärendet. Markhöjden bör dock anges i bygglovsansökan. 207 

11.3.1.1.3 Borrning och installation 

 En del kommuner kräver en mellanvärmeväxlare för att förhindra att kemikalier läcker ut. 

Uppsala kommun kan kräva mellanvärmeväxlare vid stora anläggningar. 208 

                                                           
203 203 Lokala investeringsprogrammet Stadsledningskontoret Stockholms stad, 2003. 
204 Ingar Lindholm, 2012, HSB lanserar ny FTX-lösning, Energi & Miljö nr 6-7 2012, s 22-23 
205 Abraham Simeonidis, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Uppsala kommun, 2013-04-18 (muntlig källa) 
206 Redaktionen PBL kunskapsbanken, 2013-04-23, Marklov, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov-och-anmalningsplikt/Marklov/  
207 Ibid. 
208 Simeonidis, 2013-04-18 (muntlig källa) 

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov-och-anmalningsplikt/Marklov/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov-och-anmalningsplikt/Marklov/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov-och-anmalningsplikt/Marklov/
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 Värmepumpar med brinevätska har anmälningsplikt och ska anmälas till miljökontoret innan 

installation påbörjas. En avgift för handläggning tillkommer.209  

 Köldmediet ska vara nedbrytbar till ofarliga ämnen. 210   

 I Uppsala kommun krävs det att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs vid 

nybyggnad och större ombyggnader av fastigheten.211  

 Högst 5 liter kollektorvätska får riskera att läcka ut vid läckage. 212 

11.3.1.1.4 Vattenskyddsområde 

Vid vattenskyddsområde gäller speciella regler. 213 Tillstånd krävs för installation inom yttre 

skyddsområde för vattentäkt. 214   

11.3.1.1.5 Miljökonsekvensbeskrivning 

I ansökan om tillstånd krävs ofta en miljökonsekvensbeskrivning. För en villavärmepump behövs det 

normalt inte. 215   

11.3.1.1.6 Vattenverksamhet 

Större värmepumpar kräver tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet. För anläggningar som 

utvinner värme (och inte är alltför stora) finns dock ett undantag i Miljöbalken och tillstånd krävs 

endast för anläggningar som ligger inom en vattentäkt. Kontakta länsstyrelsens miljöskyddsenhet. 216   

11.3.1.2 Checklista 

För implementering av tekniken behöver följande göras:  

 Innan installation kan påbörjas måste kommunens kontor för samhällsutveckling kontaktas 

för att undersöka om det krävs mellanvärmeväxlare och bygglov för installationen samt om 

marken för byggnationsplanerna utgör en del av ett vattenskyddsområde.  

 För implementering av akvifärlager behöver det kontrolleras huruvida det finns en lämplig 

akvifär att tillgå. Ansök om tillstånd för att utnyttja akvifären till Mark och miljödomstolen. 

 Kontrollera försäkringar 

 Hur ska arbetet finansieras? Hur ser budgeten ut? 

 Anmäl värmepumpen och eventuell borrning i god tid innan installation till kommunens 

miljö- och hälsoskyddskontor.  

 För dimensionering: Uppskatta fastighetens maximala effektbehov och värmebehov.  

 Inom tätbebyggt område krävs samråd med grannarna. Ta även reda på hur mycket det 

kommer bullra under och efter installationen.  

 Vattnet från värmepumpen kan ha en lägre temperatur än tidigare vatten in i radiatorerna. 

Därför måste de nuvarande radiatorerna undersökas för att veta om de är tillräckliga. 

                                                           
209 Hans Mårtensson, 2007, Värmepump i villan, Ica Bokförlag, s.25  
210Uppsala kommun – miljökontoret, 2013, Installation av värmepump för utvinning av värme ur berg  
211 Lissi Kalin, 2011-12-27, Obligatorisk ventilationskontroll, Uppsala kommun, 
http://www.uppsala.se/sv/Uppsalase/Arbetskatalog/Bygglov-marklov--tillstand1/Obligatorisk-
ventilationskontroll/ 
212 Miljösamverkan, 2012, Information om jordvärme, Jönköpings kommun 
213Uppsala kommun – miljökontoret, 2013 
214 Kalin, 2011-12-27 
215 Miljösamverkan Västra Götaland, 2002, Värmepumpar, s.24 
216 Ibid. 
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Värmepumpen bör täcka 60 -70 % av fastighetens maximala värmebehov. Ett val av typ av 

tillsatsvärme att använda då värmepumpen inte räcker till måste också göras. 217   

 Ta in offerter och välj leverantör för installationen. Tre till fyra leverantörer bör kontaktas då 

de kan skilja sig mycket i pris.  

 Från leverantören är det viktigt att ansvarsfördelningen framgår tydligt och att en 

riskbedömning finns. Offerten ska innehålla arbetets omfattning, tidplan, pris inklusive 

moms, typ och prestanda på anläggningen, eventuell isolering av rör, elinstallation, 

provkörning, driftinstruktioner, serviceavtal, försäkringar, betalningsvillkor, eventuellt aktivt 

borrhålsdjup, längd på infodringsrör och kollektorslang, borttransportering av avfall, 

återställande av tomten, samt garantier.218 219   

 Efter installation är det viktigt att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, 

genomförs.220  Om värmepumpen ersätter ved- eller oljepanna kan ventilationen i 

fastigheten minska och murstocken kan bli kallare. Luften bör därför vid dessa fall 

kontrolleras efter fukt.221  

 Efter installation ska dokument erhållas med provtryckningsprotokoll, borrningsprotokoll och 

underhållsföreskrifter.222  

 Efter installation bör statistik föras över el- och värmeförbrukningen för att se att 

anläggningen fungerar som den ska.223  

11.3.2 Bergvärme 

11.3.2.1 Teknisk bakgrund 

Energi utvinns genom att energibrunnar borras ned i berget. Energibrunnarnas djup dimensioneras 

utifrån energibehovet. De är vanligen 60-200 m, ett djup där temperaturen är konstant på cirka 4 ᵒC. 

En slang med vätska i går ner i energibrunnen och upptar värmen i bergen. Värmen växlas sedan upp 

i en värmeväxlare i värmepumpen. Slangen i brunnen måste ha kontakt med grundvatten för att 

värmeupptagning ska fungera optimalt vilket innebär att borrhålet måste nå djupare än 

grundvattennivån. Det finns en teknik där slangen inte omges av grundvatten, så kallade torra 

borrhål, men denna teknik är inte lika utbredd. Borrhålets aktiva djup definieras som avståndet från 

grundvatten nivån och ner i berget. Det aktiva djupet måste anpassas till värmepumpens kapacitet 

och effekt. En enskild energibrunn ger cirka 20 – 40 W/meter aktivt borrhål vid drift. 224 

Slangsystemet är slutet och består av en dubbel kollektorslang som genomströmmas av frostskyddat 

vatten vilket absorberar värmen från berget. Hårda bergarter, så som granit och gnejs, har bäst 

värmeledningsförmåga men även porösa bergarter kan vara lämpliga. Medeltemperaturen i 

berggrunden varierar i landet och längre norrut behövs djupare hål. I större anläggningar finns 

                                                           
217 Bergvärme.n.nu, 2013-04-25, Installation, http://www.bergvarme.n.nu/installation 
218 SGU, 2008, Normbrunn-07 Att borra en brunn för energi och vatten- en vägledning, s.35 
219 Energirådgivningen, 2013-04-25, Checklista för offert, http://www.energirådgivningen.se/checklista-f-r-
offert  
220Bergvärme.energi-och-el.se, 2013-04-17, Att tänka på innan köp av bergvärme: tips och råd, 
http://bergvarme.energi-och-el.se/att_tanka_pa/ 
221Ibid. 
222 Mårtensson, 2007, s.47-48 
223 Energikontoret Regionförbundet Jämtlands län, 2013-04-25, Bergvärme, 
http://www.energikontoret.z.se/bergvaerme 
224 Hans Mårtensson, 2007, Värmepump i villan, Ica Bokförlag, s. 25 

http://www.energirådgivningen.se/checklista-f-r-offert
http://www.energirådgivningen.se/checklista-f-r-offert
http://bergvarme.energi-och-el.se/att_tanka_pa/
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vanligen ett flertal energibrunnar. Avståndet mellan dessa brunnar bör vara minst 20 meter. 

Borrhålen kan även borras snett då detta innebär att de tar mindre markyta.225  

Kompressorerna i bergvärmepumpen drivs av el vilket gör att elförbrukningen ökar. De första åren 

efter installation sjunker medeltemperaturen i berget men når ett konstant värde efter cirka 5 år.  

Elförbrukningen ökar därmed under de första åren innan den planas ut. 226 

En annan bergvärmeteknik utgörs av en cirkulationsbrunn, vilken består av två brunnar. I denna 

teknik används grundvatten som köldbärare i slangen och vattnet går från ena brunnen till den andra 

brunnen via en värmepump. 227 Energibrunnarna kan även användas för att ta ut dricksvatten eller 

för bevattning men detta försämrar vanligtvis energiuttaget. Om två slangsystem installeras kan 

energibrunnen även användas för uttag av kyla. 228 

11.3.2.2 Marknadsutveckling 

Under tidsperioden 1999 - 2004 såldes det fler bergvärmepumpar än det totalt under perioden 

såldes pelletsbrännare, oljepannor och vedpannor. Dock finns det ingen säker statistik över 

försäljningen av värmepumpar.229 Efter 2006 har försäljningsstatistiken på värmepumpar gått ner 

enligt Svenska Värmepumpsföreningen, SVEP. Särskilt har försäljningen på bergvärmepumpar 

minskat mellan år 2011 och år 2012. Nedgången antas till största del bero på lågkonjunkturen och 

minskningen var störst på villamarknaden. 230  

11.3.2.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Bergvärme bedöms vara möjligt att implementera i byggnadens alla faser om byggnaden står på en 

berggrund samt att ledig markyta på mer än 1000 m2 finns.231 Nära markytan, där jordlagren är lösa, 

förstärks borrhålet med hjälp av stålfoderrör som förankras några meter in i berget. Detta är relativt 

dyrt och det är därför mest lönsamt om det övre jordlagret är tunt.232 

Ett exempel på en befintlig anläggning i Uppsala är Brf Duvan på Petterslundsgatan som installerade 

bergvärme åren 1999/2000. Denna anläggning består av 19 energibrunnar som försörjer 102 

lägenheter och några lokaler med värme som ett komplement till fjärrvärme. Fjärrvärmen användes 

som tillsatsvärme. Avståndet till berggrunden var ca 30 meter.233  

11.3.2.4 Översikt regler och tillstånd  

Förutom de allmänna reglerna och tillstånden i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring gäller 

även specifika regler vid borrning och installation av bergvärme. 

 Normbrunn - 07 måste följas.234  

                                                           
225 Ibid s. 27-28 
226 Joakim Riml, 2005, Prestandaförändringen hos en bergvärmeanläggning efter fem års drift, s.38-39 
227 Henrik Alvarez, 2006, Energiteknik del 2, Studentlitteratur, s.767 
228 Mårtensson, 2007, s.25 
229 Energikontoret Gävleborg/Dalarna, 2005, Marknadsutveckling för uppvärmningsutrustning i Sverige, s. 2-3 
230 SVEp, 2013-01-16, Värmepumpmarknaden backade under fjärde kvartalet, 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenska_varmepumpforeningen/pressrelease/view/vaermepum
pmarknaden-backade-under-fjaerde-kvartalet-828597 
231 Värmepumpar.nu, 2013-04-17, Bergvärme, http://www.xn--vrmepumpar-q5a.nu/bergvarme.asp 
232 Ibid s. 25-26 
233 Riml, 2005, s.5 
234 Abraham Simeonidis, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Uppsala kommun, 2013-04-18 (muntlig källa) 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenska_varmepumpforeningen/pressrelease/view/vaermepumpmarknaden-backade-under-fjaerde-kvartalet-828597
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenska_varmepumpforeningen/pressrelease/view/vaermepumpmarknaden-backade-under-fjaerde-kvartalet-828597
http://www.värmepumpar.nu/bergvarme.asp
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 Borrningen ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.    

 Installatören måste anmäla borrhålet till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 235 

 Foderrören ska återfyllas med bentonit, cement eller annat tätande material.  

 Inom tätbebyggt område krävs samråd med grannarna.  

 Avstånd mellan energibrunnarna ska vara minst 20 meter och avstånd mellan energibrunn 

och dricksvattenbrunn bör vara minst 30 meter. Energibrunnarna måste placeras nedströms 

dricksvattenbrunnar.  

 Kollektorslangen ska vara av plast enligt specifikationer.  

 Anläggningen ska ha tryckvakt och inspektionsbrunn.236  

11.3.2.5 Gynnsamma förutsättningar 

Fastigheten måste stå på en berggrund, ha en ledig markyta samt ha ett vattenburet värmesystem 

för att implementering av bergvärme ska vara möjlig.237 Jordlagret över bergrunden bör vara så tunt 

som möjligt.238 Hårda bergarter har bättre värmeledningsförmåga, exempelvis kristalliniska 

bergarterna granit och gnejs, men även porösa bergarter kan vara lämpliga.239  

11.3.2.6 Kostnadspåverkande aspekter 

Energibrunnarna kan återladdas med värme genom exempelvis värme från solfångare.240 Idag finns 

färdiga paketinstallationer med solfångare och bergvärme. Värmen från solfångaren gör att 

värmepumpens elförbrukning sjunker samt att tillsatsvärmen behöver användas mer sällan. 

Överskottsvärmen från solfångarna återladdar borrhålet. Detta gör att påverkan från närliggande hål 

minskar. Vid en sådan kombination förändras kostnaderna för investering, drift och underhåll och 

måste därför tas med i beaktande.241 

Kostnaden påverkas av var i landet bergvärmen ska installeras, då djupare borrhål krävs ju längre 

norrut bergvärmen installeras. En tumregel för att installation av bergvärme ska vara lönsamt är att 

60 % av fastighetens maximala energiförbrukning ska täckas av bergvärmesystemet.242   

Borrning för bergvärme kostar ofta mer i storstadsområden och kan skilja sig mycket beroende på 

typ och storlek på anläggningen. Därför måste kostnaden för totala installationen tas fram genom 

offerter från företag för varje enskild anläggning.243  

11.3.2.7 Möjliga konsekvenser 

Vid borrning för bergvärme kan dricksvattenförsörjningen i omgivningen bli påverkad och andra 

bergvärmeanläggningar i närheten kan få en lägre effekt.244  

                                                           
235 Installerabergvarme.n.nu, 2010, Att tänka på när man ska installera bergvärme, 
http://www.installerabergvarme.n.nu/att-tanka-pa 
236 Uppsala kommun – miljökontoret, 2013, Installation av värmepump för utvinning av värme ur berg  
237 Värmepumpar.nu, 2013-04-17, Bergvärme, http://www.xn--vrmepumpar-q5a.nu/bergvarme.asp 
238 Mårtensson, 2007, s.25-26 
239 Mårtensson, 2007, s.27-28 
240Henrik Alvarez, 2006, Energiteknik del 2, Studentlitteratur, s.768 
241Lars Bärtås, 2010-09-20, Solfångare ger värmepumpen stöd, Byggahus.se 
242 Installerabergvarme.n.nu, 2010, Att tänka på när man ska installera bergvärme 
243 Bergvärme.energi-och-el.se, 2013-04-24 
244 Anders Nyberg, 2012-12-14, Bergvärmepump, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

http://www.installerabergvarme.n.nu/att-tanka-pa
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Då bergvärme används sker en långsam temperatursänkning av berget i närheten av energibrunnen. 

Under de första åren sjunker temperaturen som snabbast för att sedan plana ut. Temperaturen 

bedöms ha sjunkit ytterligare 10 % efter att anläggningen varit i drift i 25-30 år. Om flera 

energibrunnar ligger nära varandra sjunker temperaturen i berget snabbare.245  

Vid installation av bergvärme kan fler radiatorer behöva installeras. Ventilationen kan bli för låg och 

en för låg effekt kan medföra andra problem.246  

11.3.2.8 Checklista 

Se under rubriken Checklista i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring.  

11.3.3 Jordvärme 

11.3.3.1 Teknisk bakgrund 

Kollektorslangar av pvc-plast grävs ned till frostfritt djup vilket är ca 1 m under jordytan. Slangarna 

läggs med en meters mellanrum eftersom tätare placering kan innebära kraftig nedkylning av 

marken. I slangen strömmar en så kallad brinevätska, en frostskyddad vätska, vilken absorberar 

värme från den omgivande jorden. Jordvärmesystemet är kopplat till en värmepump där värmen från 

brinevätskan överförs till köldmediet som cirkulerar i värmepumpen.247 Ett alternativ till pvc-slang är 

kopparrör vilka leder värme bättre än pvc-plast. Värmetransporten mellan slangarna/rören och 

marken beror även på markens geologiska egenskaper och fuktinnehåll. 248 

Då jordvärme används som värmekälla till värmepumpen istället för utomhusluft innebär detta en 

jämnare temperaturfördelning och att tillsatsvärme behöver tillföras under färre av årets timmar. 

Den uttagna effekten ligger normalt kring 10-20 W/m slang. Med större uttag skulle marken kylas av 

för mycket. 249 

11.3.3.2 Marknadsutveckling 

De flesta flerbostadshus har idag fjärrvärme och i många fall kombineras fjärrvärmen med en 

värmepump. Enligt energimyndigheten är det svårt att avgöra hur marknaden för värmepumpar har 

utvecklats de senaste åren, då statistiken är mycket osäker men det bedöms att cirka 4 % av den 

uppvärmda ytan i fastighetsbeståndet värms med fastighetsvärmepumpar där berg-, sjö- eller 

jordvärme kombineras med fjärrvärme.250  

Det finns ett antal jordvärmeanläggningar i Sverige men jordvärme installeras inte i lika hög grad som 

bergvärme. 251 Jordvärme stod år 2006 för ungefär en fjärdedel av utvunnen markvärme. Detta beror 

till stor del på att det krävs en stor ledig yta för att implementera jordvärme. Markvärmeväxlarna kan 

göras mer kompakta och kan då blir mer intressanta för fastigheter. 252 

                                                           
245Alvarez, 2006, s.767-768  
246 Anders Lampinen, 2008-12-27, Checklista Bergvärme, Egnahemsägarna, 
http://www.egnahemsagarna.se/tidningen/91.php 
247 Mårtensson, 2007, s. 19-21, 31 
248 Alvarez, 2006, s.764-765 
249 Ibid s. 764-765 
250Björn Åslund & Erik Hörnkvist, 2013-02-04, Fjärrvärmen ökar sina marknadsandelar, Fastighetstidningen, 
http://www.fastighetstidningen.se/fjarrvarmen-okar-sina-marknadsandelar/ 
251 Bengt Rosén, 2001, System för värme och kyla ur mark – en nulägesbeskrivning, Statens geologiska institut, 
s.30 
252Samuel Lindskog, 2006, Termisk analys av kompakta jordvärmesystem, Lunds tekniska högskola, s.5  

http://www.fastighetstidningen.se/fjarrvarmen-okar-sina-marknadsandelar/
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11.3.3.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Jordvärme bedöms kunna implementeras i alla av byggnadens faser om rätt förutsättningar finns. 

Jordvärmeanläggningar kräver tillgång till en stor och lättgrävd markyta då det för en villa krävs ca 

500 kvm markyta och upp till 500 meter nedgrävd slang.253 Jordvärme fungerar bäst om marken har 

hög vattenhalt, men inte är vattenmättad. Fastigheten bör även ha ett vattenburet värmesystem.254 

Jordvärme installeras främst vid nybyggnation eller totalrenovering eftersom en stor markyta måste 

grävas upp.255 

Idag finns ett flertal befintliga jordvärmeanläggningar. Till exempel finns en anläggning vid 

Södermans Handelsträdgård i Skåne där 2300 m2 växthus försörjs med energi från värmepumpar 

kopplade till jordvärme. I detta fall användes även en ackumulatortank för att utjämna 

belastningstoppar. Projektet fick EU-bidrag för installationen. Jordvärmeanläggningen ersatte en 

årsförbrukning på ca 45 m3 olja. 256 

11.3.3.4 Översikt regler och tillstånd 

För jordvärme gäller, förutom de allmänna reglerna och tillstånden i avsnitt Geotermisk värme och 

värmelagring, även vissa specifika regler.  

 Kollektorslangen måste märkas ut med plastband under jord.257  

 Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt och minst 100 meter från fast 

fornlämning.258  

11.3.3.5 Gynnsamma förutsättningar 

Stora lättgrävda ytor krävs för installation av jordvärme. Jordvärme fungerar bäst om marken har hög 

vattenhalt utan att vara vattenmättad. Fastigheten bör ha ett vattenburet värmesystem.259 Marken 

ska vara så finkornig som möjligt.260 Mest gynnsamt är installation i södra Sverige eftersom marken 

här är varmast och det frostfria djupet är lägre.261 För att jordvärme med horisontella slangar ska 

vara lönsamt bör tomtarean vara minst 250 m2. För vertikal jordvärme krävs inte lika stor 

tomtarea.262  

                                                           
253Energifakta.nu, 2013-04-16,Markvärme – slangar nergrävda under jordytan, 
http://energifakta.nu/markvarme/ 
254Lars Bärtås, 2013-03-21, Jordvärme – fakta, fällor, priser, Byggahus.se, 
http://www.byggahus.se/varme/jordvarme-fakta-fallor-priser 
255 Rosén, 2001, s.30 
256Skånska Energi, 2008, Besparing på miljön, http://www.skanska-
energi.se/Foretag/Energilosningar/Referenser/Sodermans-handelstradgard 
257 Miljösamverkan, 2012 
258 Ibid. 
259Lars Bärtås, 2013-03-21, Jordvärme – fakta, fällor, priser, http://www.byggahus.se/varme/jordvarme-fakta-
fallor-priser 
260 Miljösamverkan, 2012 
261 Mårtensson, 2007, s.19 
262 Rosén, 2001, s. 188 
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11.3.3.6 Kostnadspåverkande aspekter 

Installationskostnaderna för jordvärme är relativt höga vilket gör att det blir mer lönsamt ju större 

fastigheten är. Med högre energipriser och effektivare värmepumpar blir jordvärme allt mer 

lönsam.263  

Jordvärme kan kopplas ihop med solvärme genom en värmepump och en ackumulatortank. Denna 

kombination ger en bättre värmefaktor på värmepumpen. Helst ska värmepumpen vara fristående 

istället för en kompaktvärmepump med inbyggd varmvattenberedare. Det är möjligt att koppla 

ackumulatortanken och solfångarna till en kompaktvärmepump om sådan redan finns. 264 

11.3.3.7 Möjliga konsekvenser 

Vid ytjordvärme blir jorden ovanför sämre för odling och marken drabbas lättare av tjäle eftersom 

den kyls av.265 Det krävs stora tomma ytor för jordvärme och inget kan byggas ovanpå. Då 

temperaturen ändras i marken kan växtligheten i närheten påverkas.266 Skador kan ske vid 

exempelvis grävarbeten. Det finns även risk att slangen fryser, tjälskott, oönskad dränering och 

sättningsskador.267 Jordvärmepumpens kompressor kan bullra vilket bör tas i beaktande vid placering 

av värmepumpen. 268 

11.3.3.8 Checklista 

Se under rubriken Checklista i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring.  

11.3.4 Sjövärme 

11.3.4.1 Teknisk bakgrund 

 Vid sjövärme, eller vattenvärme som det även kallas, läggs en kollektorslang ut i botten av en sjö på 

isfritt djup. Slangen har vikter eller monteras på ett armeringsnät för att ligga kvar på botten. En 

brinevätska pumpas runt i ett slutet system. Förbindelseslangar mellan sjön och byggnaden kan 

läggas i jord för att absorbera jordvärme. Temperaturen på botten av sjön sjunker i början av vintern, 

men stiger då is lägger sig på sjön. Det finns även tekniker med ett öppet system där sjövattnet 

pumpas direkt in till värmepumpen. Detta kräver dock en speciell värmeväxlare och filter.269  

11.3.4.2 Marknadsutveckling 

Marknadsutveckling för sjövärme ingår under avsnittet marknadsutveckling för jordvärme. 

11.3.4.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Sjövärme bedöms vara implementerbart i alla av byggnadens faser om rätt förutsättningar finns. 

Sjövärme kräver närhet till sjö eller hav med slät botten, utan vassa föremål, där möjlighet att lägga 

ut slang på isfritt djup finns.270 Ett exempel på en anläggning där hav har använts för att utvinna 

                                                           
263 Motivia, 2013-04-29 s.2 
264 Svesol, 2013-04-17, Solvärme + berg- eller jordvärme, http://www.svesol.se/solvarme-for-villor/solvaerme-
berg-och-jordvaerme 
265 Mårtensson, 2007, s.27 
266 Bärtås, 2013-03-21 
267 Miljösamverkan Västra Götaland, 2002 
268 Rosén, 2001, s. 185 
269 Mårtensson, 2007, s. 23-24 
270Miljösamverkan Västra Götaland, 2002, Värmepumpar, s. 14 
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värme är Permobil AB i Sundsvall. Där lades 5000 meter slang ut i Östersjön vilket värmde upp 3300 

m2 kontor, lager och produktion.271 

11.3.4.4 Översikt regler och tillstånd 

Förutom de allmänna reglerna under avsnittet Geotermisk värme och värmelagring gäller även 

särskilda regler för sjövärme.  

 Vissa kommuner tillåter inte sjövärme, därför bör kommunens kontor för samhällsutveckling 

kontaktas för att ta reda på vad som gäller i den aktuella kommunen.272  

 Kontakta länsstyrelsen för en bedömning om anläggningen strider mot 

strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen bör alltid kontaktas vid grävning i vattenbryn då 

det kan krävas en strandskyddsdispens.273  

11.3.4.5 Gynnsamma förutsättningar 

För att sjövärme ska vara aktuellt måste sjö, hav eller annat lämpligt vattendrag vara 

tillgängligt i närheten. Sjövärme kräver att botten är slät och jämn utan vassa föremål och att det 

finns möjlighet att lägga ut slang på isfritt djup. Fastigheten måste ha ett vattenburet 

värmesystem.274 

11.3.4.6 Möjliga konsekvenser 

En sjövärmeanläggning kan göra att vattnet blir grumligt vilket kan påverka växter och djur i vattnet 

och strandkanten negativt. Slangen kan skadas av exempelvis ankare och is vilket gör att vätskan i 

slangen läcker ut.275 Sjöbotten kan kylas ned och därmed påverka bottenlevande växter och djur.276  

11.3.4.7 Checklista 

Se under rubriken Checklista i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring.  

11.3.5 Solvärme 

11.3.5.1 Teknisk bakgrund 

För solvärme utnyttjas solens strålning för att värma vatten i en solfångare. De två vanligaste typerna 

av solfångare idag är plan- och vakuumsolfångare, där vakuumsolfångare ofta har något högre 

årsutbyte än plansolfångare tack vare bättre isolering. 277 Både plan- och vakuumrörsolfångare har en 

värmebärande vätska som oftast består av vatten med frysskyddstillsats. 278 Ett solvärmesystem 

består förutom solfångaren även av ett drivpaket (som ser till att vätskan cirkulerar) och ett 

energilager, i konventionella system oftast en ackumulatortank. 279 

                                                           
271 Nibe, 2013-04-16, Permobil i Sundsvall tar värme från iskallt hav, 

http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Referenser/Referenser/5000-meter-slang-ger-varme-fran-

iskallt-hav/ 
272 Mårtensson, 2007, s.25 
273 Miljösamverkan Västra Götaland, 2002 
274Miljösamverkan Västra Götaland, 2002, s.14 
275 Miljösamverkan, 2012,  
276 Mårtensson, 2007, s.25 
277 Carolin Bäckström & Emma Gauffin, 2010, Framtidens energieffektiva flerbostadshus, Karlstads Universitet 
278 Jan-Olof Dalenbäck et al., 2012, Hållbara energilösningar inom solenergiområdet – en nulägesanalys, BeBo 
279 Simon Böhme Florén, 2008, Solvärme och solel ur LCC-perspektiv för ett passiv-flerbostadshus, Uppsala 
Universitet 
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Plansolfångarens absorbator består av svartmålad metall och genom att en värmebärare som 

strömmar genom absorbatorn värms upp omvandlas inkommande solstrålning till värme. 

Värmeförlusterna minskas genom att baksidan isoleras och dessutom täcks solfångaren med ett glas 

som hindrar utstrålning av värme. Absorbatorn och dess isolering kan omslutas av en solfångarlåda 

eller integreras i byggnadens klimatskal. 280  

Vakuumsolfångare består av en rad glastuber som kan ha olika uppbyggnad, antingen av ett rör 

innehållande vakuum eller av två rör med vakuum mellan dem. 281 Vakuumets uppgift består i att 

förhindra utstrålning av värme. 282 Dessa solfångare finns i två varianter, dels med U-rör där ett 

kopparrör med värmebärare leds i vakuumröret och gör en U-vändning. Den andra metoden kallas 

Heat-pipe, där en kopparkolv med värmebärare förs ned i vakuumröret. Vätskan i kolven förångas då 

den värms upp och förs via toppen av kolven till en värmeväxlare. Solfångare med Heat-pipe måste 

därmed monteras lutande, medan de med U-rör kan placeras likt plansolfångare. 283 

11.3.5.2 Marknadsutveckling 

Försäljningen av solfångare ökade fram till år 2008, men har minskat något de senaste åren. 

Plansolfångare har historiskt sett varit den vanligaste solfångaren i Sverige, men andelen 

vakuumsolfångare ökar. Jämfört med andra uppvärmningsalternativ är solvärmemarknaden relativt 

liten. 284 Det finns några små tillverkare av plana solfångare i Sverige och flera svenska leverantörer 

av både plan- och vakuumsolfångare. Det finns även små installatörsföretag för solvärmesystem. En 

av anledningarna till att solvärme inte installerats i stor utsträckning på befintliga flerbostadshus är 

konkurrensen med fjärrvärme. Solfångare producerar värme främst under sommarhalvåret då det 

även finns energiöverskott i fjärrvärmeanläggningen. 285 Under de senaste åren har kostnaden för 

solvärme minskat och det finns i nuläget inget ekonomiskt stöd för att implementera solvärme 

eftersom marknadsförutsättningarna är så pass goda. 286  

11.3.5.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Vid installation av en solvärmeanläggning i ett flerbostadshus med fjärrvärme finns huvudsakligen tre 

alternativ: primär, sekundär – minimal och sekundär – maximal. I primäranläggningen kopplas 

solfångaren via en värmeväxlare direkt till fjärrvärmekulverten och en del av fjärrvärmen kan värmas 

med hjälp av solvärmen.287 En sådan anläggning behöver inte dimensioneras efter fastighetens egen 

värmeförbrukning, men ett avtal med fjärrvärmeleverantören krävs. 288 I alternativet där 

anläggningen är sekundär-minimimal används ingen lagringsvolym då solvärmen ansluts direkt till 

inkommande kallvatten. Systemet dimensioneras efter behovet av tappvarmvatten. I alternativet där 

anläggningen är sekundär-maximimal används en ackumulatortank och dimensioneras för behovet 

av både tappvarmvatten och uppvärmning under sommarhalvåret. I sekundäranläggningarna 

fungerar fjärrvärmen som spetsvärme.289  

                                                           
280 Byggforskningsrådet, 2000, Solvärme för bostäder 
281 Bäckström & Gauffin, 2010 
282 Energimyndigheten, 2013, Solvärme 
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Det finns stor potential att installera solvärme i befintliga flerbostadshus. Det främsta hindret idag är 

kunskapsbrist hos beställare och konsulter. Det kan vara extra fördelaktigt att installera en 

solvärmeanläggning på fastigheter i samband med renovering.290 Då anläggningen ofta kräver 

särskilda ackumulatortankar, blir merkostanden för installationen i befintliga fastigheter som lägst 

om investering av solvärme görs i samband med byte av varmvattenberedare. 291 Solvärme kan vara 

lönsamt att implementera i byggnadens alla faser (nybyggnation, förnyelse, renovering och befintligt 

bestånd).  

Det finns många exempel på befintliga solvärmeanläggningar i Sverige. Ett av dessa finns i Vislanda, 

där Allbohus Fastighets AB installerade en solvärmeanläggning i samband med en takrenovering. 

Denna beräknas leverera 140 000 kWh per år och togs i drift 2010, dessutom är den direktkopplad till 

fjärrvärmenätet. Ytterligare ett exempel är Hamnhuset i Göteborg, där solvärmeanläggningen är en 

del av ett nybyggt (2008) passivhus och täcker varmvattenbehovet under sommaren och levererar 

135 000 kWh/år.292 

11.3.5.4 Översikt regler och tillstånd 

11.3.5.4.1 Bygglov 

Inom de flesta kommuner krävs bygglov för installation av solfångare. 293 I Uppsala Kommun krävs i 

dagsläget inte bygglov för uppförande utanför detaljplanerat område eller inom detaljplanerat 

område om solfångarna har samma lutning som taket de är monterade på. 294  

11.3.5.4.2 Bygganmälan 

Det kan krävas en bygganmälan för solfångare, särskilt då de implementeras på en byggnad. Senast 

tre veckor innan arbetet påbörjas ska anmälan i sådana fall vara inne hos kommunen. 295 

11.3.5.4.3 Fjärrvärmeleverantör 

Då solfångare installeras i flerbostadshus med fjärrvärme kan detta göras via en primär- eller 

sekundäranläggning. För en sekundäranläggning krävs samråd med fjärrvärmeleverantören medan 

ett avtal med fjärrvärmeleverantören krävs för en primäranläggning. 296 

11.3.5.5 Gynnsamma förutsättningar 

Ett vattenburet värmesystem är en förutsättning för att använda solvärme till uppvärmning av 

fastigheter. 297 Då en installation solvärme ofta kräver ett byte av varmvattenberedare, kan 

satsningen med fördel göras i samband med att varmvattenberedaren behöver bytas. 298Hur 

fastigheten är orienterad och dess taklutning påverkar hur mycket solstrålning som infaller mot 

takytan. 299 Solfångare fungerar även vid skugga och mulet väder, men verkningsgraden sjunker 

                                                           
290Dalenbäck et al., 2012 
291 Energimyndigheten, 2013-01-14, Solvärme, http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-
uppvarmning/Solvarme/   
292 Dalenbäck et al., 2012 
293 Energi- och klimatrådgivningen, 2013, Faktablad solenergi 
294 Bygglovsinformationen Uppsala Kommun, 2013-04-15 (muntlig källa) 
295 Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, 2010, Småskalig solenergi – råd, regler och riktlinjer 
296 Jan-Olof Dalenbäck et. al, 2012, Hållbara energilösningar inom solenergiområdet – en nulägesaalys, BeBo 
297 Energimyndigheten, 2013-01-14, Solvärme, http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-
uppvarmning/Solvarme/   
298 Energimyndigheten, 2009, Värme i villan 
299 Miljöenheten, 2012, Solenergi i Dalarnas bebyggelse – potential till år 2020 och 2050, Länsstyrelsen 
Dalarnas Län 
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mycket vid dessa förhållanden. Solfångarna bör därför placeras så att skuggning undviks. Avståndet 

mellan solfångaren och lagringsenheten bör minimeras för att minska värmeförluster i 

rörledningarna. 300 

Solfångarna bör orienteras mot söder för bästa utbyte, men även sydväst till sydost är gynnsamt. 

Lutningen bör vara mellan 25 och 60 grader från horisontalplanet.301 Optimal lutning ligger mellan 30 

och 45 grader beroende på var i Sverige anläggningen finns. 302 Stor lutning medför att solfångaren 

fungerar bättre under vår, vinter och höst (lågt stående sol) medan en liten lutning gör att den mer 

effektivt kan utnyttja solinstrålningen under sommaren. 303 

11.3.5.6 Kostnadspåverkande aspekter 

Då byggnaden är inkopplad på fjärrvärmenätet leder en installation av solvärme till ett minskat 

behov av köpt fjärrvärme. Priset på fjärrvärme påverkar solvärmeanläggningens lönsamhet. 304 

11.3.5.7 Möjliga konsekvenser 

Då solfångare ofta placeras synligt på byggnaders tak påverkar installationen byggnadens yttre 

utseende. Då utseendet hos plan- och vakuumrörsolfångare skiljer sig åt kan detta påverka vilken typ 

av solfångare som väljs. 305 Det kan vara en utmaning att placera solfångaren på ett sådant sätt att 

den passar in i byggnadens utseende, särskilt i de fall den inte täcker hela takytan. Istället för att 

försöka gömma solfångaren kan kontrasten utnyttjas för att skapa ett mer spännande utseende på 

byggnaden. 306 

Solvärmeanläggningen är relativt självgående då den är i drift, men varje år bör följande punkter 

kontrolleras för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska: 

 Värmebärarens fryspunkt 

 Solfångarens tryck, vätskenivå och infästning 

 Att reglercentralen fungerar och dess givare är isolerade och sitter fast 

 Backventilens behov av rengöring 

 Anläggningens behov av luftning 

 Kemisk analys för att fastställa värmebärarens pH307 

11.3.5.8 Checklista 

 Kontakta kommunens stadsbyggnadskontor för att ta reda på om bygglov och bygganmälan 

är nödvändigt. 308  

 Begär offerter och förslag från olika leverantörer och installatörer. 

 Välj en leverantör och skriv avtal.  

                                                           
300 Energi- och klimatrådgivningen, 2013 
301 Ibid. 
302 Lars Andrén, 2007, Solvärmeboken, Ica Bokförlag, s.51 
303 Energi- och klimatrådgivningen, 2013 
304 Jonsson, 2006 
305 Dalenbäck et. al, 2012 
306 Elisabeth Kjellsson, 2004, Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och 
bergvärmepump, Lunds tekniska högskola 
307 Energimyndigheten, 2011, Solklart – solvärme! 
308 Byggforskningsrådet, 2000, Solvärme för bostäder 
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 Ansök om bygglov om nödvändigt. En bygglovsansökan ska innehålla ritningar över 

anläggningen och en ansökningsblankett. Kommunens stadsbyggnadskontor kan informera 

om vad ansökan ska innehålla. 309 

 Gör en bygganmälan om nödvändigt, senast tre veckor innan arbetet påbörjas. 

 Summera de faktiska kostnaderna när anläggningen är i drift. 

 Gör tillsammans med leverantören en kontroll så att anläggningen fungerar som den ska. 310 

11.4 Lagring av värme 

11.4.1 Akvifärer 

11.4.1.1 Teknisk bakgrund 

Akvifärer är naturliga geologiska formationer där marken har tillräckligt hög porositet för att det skall 

finnas strömningar av vatten samt att betydande mängder grundvatten kan tas ut. Akvifärer lämpar 

sig bra för storskalig energilagring. 311 I akvifärer lagras energin i ett öppet system där brunnar 

utnyttjas för att föra ner energi i form av varmt vatten i akvifären. Genom brunnarna tas sedan varmt 

vatten upp vid behov. Därefter överförs värmen till byggnadens slutna värmesystem med hjälp av en 

värmeväxlare. Systemet med akvifärer ger större värmeöverföring än till exempel borrhål. Detta 

leder till att en akvifär kan laddas ur snabbt då kyla eller värme behövs.312 

11.4.1.2 Marknadsutveckling 

I Sverige finns det fler än 50 stycken akvifärer som används för termisk energilagring.  Dessa används 

både inom privat sektor och offentlig sektor för att värma och kyla allt från kontorsbyggnader och 

mindre fastigheter till hela stadsdelar.  I Nederländerna har en relativt stor utveckling skett inom 

området och år 2005 fanns 537 stycken registrerade akvifärlagringsprojket i landet. Dessa 

anläggningar var främst avsedda för kylning. I Nederländerna finns det potential att spara upp till 15 

PJ energi genom att utnyttja värmelagring i akvifärer.313 

11.4.1.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Energilagring i akvifärer går att implementera då de rätta geologiska förutsättningarna finns. Det är 

en lagringsteknik som lämpar sig för stora system. Ett exempel är Stockholm Arlanda Airports akvifär 

för lagring av värme och kyla. Akvifärens kapacitet gör att flygplatsen minskar sin årliga förbrukning 

med 19 GWh, vilket motsvarar årsbehovet för 2000 villor.314 

11.4.1.4 Översikt regler och tillstånd 

Förutom de allmänna reglerna under avsnittet Geotermisk värme och värmelagring gäller även 

särskilda regler för akvifärer. 

 

Lager i akvifärer fungerar genom att grundvatten bortförs och tillförs för att utvinna kyla eller värme. 

                                                           
309 Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, 2010 
310 Byggforskningsrådet, 2000 
311 Patrice Pinel et.al, Elsevier, A review of available methods for seasonal storage of solar thermal energy in 

residential applications, 2011  
312 Kun Sang Lee,  2010, A Review on Concepts, Applications, and Models of Aquifer Thermal Energy Storage 
Systems, Kyonggi University  
313 Ibid. 
314 Swedavia AB, 2013-04-17, http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-
flygplatsen/miljo/minskad-koldioxidutslapp/energi/akvifaren-/  
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Detta klassas som en vattenanläggning eller vattenverksamhet vilket innebär att verksamheten 

regleras av Miljöbalken specifikt i 11 kap. Huvudregeln i 11 kap innebär att det krävs tillstånd då 

grundvatten bortförs även fast grundvattnet återförs igen efter att det värmeväxlats. Detta innebär 

att det inte sker något nettouttag av grundvattnet. För att få tillstånd prövas en ansökan hos en 

mark- och miljödomstol.315 

 

Tillstånd behövs inte då grundvatten leds bort för värmeförsörjning av en- eller tvåfamiljshus. Det 

finns inga krav på tillstånd om det är uppenbart att varken allmänna eller privata intressen skadas av 

verksamheten. Det är svårt att visa att dessa krav uppfylls för en större anläggning, vilket medför att 

tillstånd behövs i flesta fall.316 

Fördelar med att söka tillstånd är rätten att utnyttja de grundvattenvolymer som tillståndet avser. 

Dessutom visar tillståndet till viss del hur samma vattenresurs kan utnyttjas i framtiden.  Genom att 

tillstånd söks görs en grundlig utredning av de konsekvenser som verksamheten innebär, vilket 

minimerar ytterligare krav från myndigheter.317 

11.4.1.5 Gynnsamma förutsättningar 

Det finns två huvudtyper av akvifärer i Sverige, sprickakvifärer och porakvifärer. Sprickakvifärer finns i 

urberg av granit och gnejs där grundvatten har lagrats i sprickor. Porakvifärer finns i rullstensåsar och 

i porös sandsten. Dessa kan i sin tur delas in i slutna och öppna akvifärer. En öppen akvifär består av 

sand och grus hela vägen upp till markytan, medan slutna akvifärer ligger djupare och har ett lager av 

mindre genomträngande material så som lera ovanpå akvifären. Stora akvifärer som lämpar sig för 

energilagring finns på 10-15 % av Sveriges yta. 318  

För planering av en akvifärsanläggning är det viktigt att göra en utredning av markens geologiska 

egenskaper och uppbyggnad. Detta görs genom provborrning, kemisk analys av grundvattnet samt 

testpumpningar. Det är viktigt att akvifären har låg genomströmning av grundvatten för att den 

lagrade energin inte ska kunna försvinna. 319 

11.4.1.6 Checklista 

Se under rubriken Checklista i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring.  

11.4.2 Borrhål 

11.4.2.1 Teknisk bakgrund 

Energilagring i borrhål består i att ett flertal hål, med djup upp mot 200 m, borras ner i berggrunden. 

Avståndet mellan borrhållen varierar mellan 2 och 6 m. Varje hål innehåller ett foderrör som skjuts 

ner i borrhålet för att skydda och isolera den slang med värmebärande vätska som sedan sänks ner i 

form av ett U. Den värmebärande vätskan är oftast en blandning av glykol och vatten.320 När vätskan 

som cirkulerar i den U-formade slangen är varmare än berget kommer värme överföras från vätskan 

till berget, vilket gör att exempelvis en byggnad kan kylas. Vid uppvärmning av byggnaden cirkuleras 

istället en vätska som är svalare än berget och som därför värms av berget. Detta gör att energi kan 

                                                           
315 Geotec, 2012:1, Geoenergi i samhället 
316 Ibid. 
317 Ibid. 
318 Beatrice Berglund & Helena Persson, 2010, Energilagring i akvifärer, Umeå Universitet  
319 Ibid. 
320 Landergren & Skogsäter 2011 
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lagras i berget under sommaren och sedan utnyttjas på vintern då värmebehovet är större. 

Lagringsmetoden blir effektivare ju större volym berg som utnyttjas och det är vanligt med volymer 

på över 100 000 m3, vilket brukar innebära cirka 30 borrhål. Borrhål kan användas för både 

kortidslagring och säsongslagring av värme.321   

11.4.2.2 Marknadsutveckling 

För närvarande finns det cirka 300 borrhålslager i Sverige.322 

11.4.2.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Energilagring i borrhål lämpar sig bäst i större skala då förlusterna blir mindre.  Alltså passar tekniken 

för industriändamål och större fastigheter.323 Ett exempel på implementering är i Karlskrona där ett 

nytt värmekraftverk ska utnyttja ett borrhålslager för att kyla turbinerna under sommaren. 324 Ett 

annat exempel är borrhålslagret vid Luleå universitet. Lagret består av 120 borrhål och har en volym 

på 120 000 m3 berg. Lagret laddas årligen med cirka 2,5 GWh överskottsvärme från fjärrvärmenätet 

och producerar ungefär 1 GWh per år vilket motsvarar 50 % av skolbyggnadens värmebehov.325 

11.4.2.4 Översikt regler och tillstånd 

Förutom de allmänna reglerna och tillstånden i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring gäller 

även specifika regler vid borrhålslager.  

Om borrhålslagret är ett slutet system behöver inte hänsyn till miljöbalken tas eftersom den endast 

innefattar bortföring av grundvatten. Detta gäller oavsett anläggningens storlek. I de flesta fall räcker 

det med en anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. En sådan anmälan medför dock inte 

samma rättigheter som ett tillstånd prövat vid mark- och miljödomstolen, men den är billigare och 

innebär en snabbare process.326  

11.4.2.5 Gynnsamma förutsättningar 

Vid utredning av förutsättningar för ett borrhålslager behöver hänsyn till en rad olika faktorer tas. 

Det krävs information om bergets termiska egenskaper för att på ett säkert sätt dimensionera 

borrhålslagret. De termiska egenskaperna är exempelvis värmekapacitet, värmeledningsförmåga och 

markens temperatur. Värmeledningsförmågan beror på vilka mineraler berget innehåller och 

markens temperatur beror bland annat på årsmedeltemperaturen. Dessa förutsättningar kan 

antingen studeras genom ett termisk responstest vilket innebär att ett borrhål görs för att studera 

berget. Ett responstest innebär ökade kostnader, vilket gör att schablonvärden oftast används.327 

Det är gynnsamt med ett berg som ligger förhållandevis ytligt. Om berget ligger djupt måste foderrör 

användas för att förhindra ras, vilket innebär en extra utgift. Det är dessutom en fördel om 

                                                           
321  Geotec, 2013-04-19, Vad är Geoenergi, http://www.geotec.se/geoenergi-ar-fornyelsebar-och-skonsam-for-
bade-miljon-och-planboken/vad-ar-geoenergi/  
322  Ibid. 
323 Ibid. 
324 Geotec, 2013-04-22, Referensobjekt, http://www.geotec.se/geoenergi-ar-fornyelsebar-och-skonsam-for-
bade-miljon-och-planboken/referensobjekt/   
325 Landergren & Skogsäter 2011 
326 Geotec, 2012:1, Geoenergi i samhället 
327 Albin Petersson, 2012, Förutsättningar till geoenergi tillidrottsanläggningen i Kallerstad, Linköping kommun, 
Lunds Universitet  
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grundvattnet ligger relativt nära markytan eftersom värmeöverföringen mellan berget och 

kollektorslangarna endast sker i borrhålens vattenfyllda del. 328 

11.4.2.6 Möjliga konsekvenser  

Det finns ett flertal risker då ett borrhålslager anläggs och drivs. Det finns risker när för mycket energi 

utvinns ur borrhålen, då det kan leda till att marken kring borrhålen fryser. Borrhålen kan då 

kollapsa, kollektorslangen kan förstöras och kollektorvätskan läcka ut. Beroende på vilken typ av 

kollektorvätska som används kan detta innebära vissa miljöproblem.329   

Vibrationer vid borrandet kan medföra att kringliggande hål kollapsar. Borrningen kan även leda till 

att luft trycks ut i marken runtomkring, vilket kan innebära sättningar i närliggande byggnader. 330 

11.4.2.7 Checklista 

Se under rubriken Checklista i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring.  

11.4.3 Groplager 

11.4.3.1 Teknisk bakgrund 

Ett groplager består av ett schakt i marken, oftast runt tio meter djupt. Lagret anläggs ovanför 

grundvattennivån för att minska förlusterna. Gropen stabiliseras med betong och täcks sedan med 

värmeisolerande material, för att förhindra energiförluster, samt skyddas av gummidukar och rostfria 

plåtar. Den volym gropen måste ha för att kunna vara lönsam i avseende på energiförluster ligger 

runt 20 000 m3. 331 Gropen fylls med vatten i vilket det uppstår en temperaturskiktning. Varmt vatten 

tillförs i gropens bottenskikt, det varma vattnet stiger sedan uppåt till de övre skikten där värmen tas 

ut igen. 332 

11.4.3.2 Marknadsutveckling 

Någon statistik över marknaden för groplager har inte kunnat hittas i denna studie men groplager 

bedöms inte vara en utbred teknik i Sverige. 

11.4.3.3 Teknikens funktion i fastigheten 

För att värmelagring i grop skall vara effektivt och lönsamt krävs stora volymer.  Ett exempel på ett 

sådant lager är Lambohov i Linköping. Där byggdes ett lager på 10 000 m3 med kapacitet att lagra 700 

MWh per år och den skulle tillgodose delar av behovet hos 55 radhus med ett värmebehov på 900 

MWh per år. Denna anläggning drogs med vissa problem då förlusterna var cirka tre gånger större än 

beräknat. Dock skulle modern teknik och ombyggnationer kunna minska förlusterna i lagret från 35 % 

till 20 %.333  

11.4.3.4 Översikt regler och tillstånd 

Utöver de allmänna reglerna under avsnittet Geotermisk värme och värmelagring finns särskilda 

regler för groplager. Det kan exempelvis krävas bygglov för att få uppföra själva gropen för groplagret 

beroende på hur den är utformad.  

                                                           
328 Ibid. 
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11.4.3.5 Gynnsamma förutsättningar 

För att det skall var möjligt att använda sig av groplager måste hänsyn tas till vissa förutsättningar. 

Bergets termiska egenskaper måste undersökas för att på ett säkert sätt kunna dimensionera 

borrhålslagret.  De termiska egenskaperna som bör beaktas är värmekapacitet, 

värmeledningsförmåga samt markens temperatur.  Markens temperatur beror bland annat på 

årsmedeltemperaturen och värmeledningsförmågan av de mineraler berget innehåller. Dessa 

förutsättningar kan exempelvis studeras genom ett termisk responstest vilket innebär att ett borrhål 

används för att studera berget. Detta innebär dock vissa kostnader och därför utnyttjas oftast 

schablonvärden istället. 334 

11.4.3.6 Möjliga Konsekvenser 

En klar nackdel med groplager är att lagret tar upp en stor markyta och användningen av denna 

markyta är kraftigt begränsad beroende på att ytan inte klarar tunga laster, vilket medför att 

byggnation på marken ovanför lagret är i stort sett omöjlig. 335  

Det har tidigare varit stora problem med isolering av gropen vilket leder till en lägre verkningsgrad än 

beräknat. Det kan också vara svårt att förutse den kringliggande markens termiska egenskaper vilket 

gör det svårt att veta när lagret uppnår sin fulla potential. Den fulla potentialen nås när den 

omkringliggande marken är så pass uppvärmd att den bildar en buffert mellan lagret och den kallare 

marken. 336 

11.4.3.7 Checklista 

Se rubriken Checklista i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring för vidare information.  

11.4.4 Kemisk värmelagring 

11.4.4.1 Teknisk bakgrund 

I kemisk värmelagring utnyttjas reversibla endoterma reaktioner för att lagra värmeenergi. Värmen 

absorberas i en endoterm reaktion. Genom att, med exempelvis en katalysator, låta reaktionen gå åt 

motsatt håll kan värmen som tidigare absorberats frigöras (exotermisk reaktion) när behov av denna 

värme finns. 337 

Värme kan även lagras kemiskt genom termokemiska processer. Energin används då för att bryta 

vattenmolekyler tillsammans med en annan substans (endotermisk reaktion). En av produkterna 

förångas och kondenseras. När värmen sedan ska frigöras förångas produkten åter och återbinds 

med övriga produkter (exotermisk reaktion). Det finns studier på tillämpningar där 

förångningsprocessen drivs av värmen i fastigheten och på så vis genererar kyla.338 

Fördelen med kemisk värmelagring är att reaktanterna kan lagras vid ungefär samma temperatur 

som omgivningen, vilket medför att det inte blir någon självurladdning genom värmeförluster. Detta 

gör tekniken lämplig för säsongslagring.339 Denna teknik har relativt hög energidensitet jämfört med 

andra typer av långtidslagring av värme. För korttidslagring är energidensiteten dock i samma 
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storleksordning som för vatten, eftersom flera separata tankar behövs för de olika reaktionerna samt 

för att förvara de olika reaktanterna.340 

11.4.4.2 Marknadsutveckling 

För kemisk värmelagring finns flera i framtiden möjliga tekniker, men i dagsläget krävs mer forskning 

för att göra tekniken praktiskt genomförbar och ekonomiskt lönsam. Det finns i dagsläget 

försöksanläggningar men inga kommersiella system.341  

11.4.4.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Implementering är möjlig i byggnadens alla faser förutsatt att utrymme för tankarna finns. 

Tillämpningen för kemisk energilagring är framförallt säsongslagring av solvärme, för att kompensera 

för variationen av både värmebehovet och solinstrålningen över året.342 

Reaktanterna i reaktionen bör ha följande önskvärda egenskaper: relativt låg kostnad, inte vara 

giftiga eller korrosiva, tillräckligt hög energidensitet och en reaktionstemperatur inom lämpligt 

temperaturintervall. Många salthydrater uppfyller dessa önskemål. 343 I en försöksanläggning inom 

projektet IEA SHC Task 32 användes magnesiumsulfat för värmelagring enligt reaktionen: 

MgSO4·7H2O(s)+värme ⇔   MgSO4(s)+7H2O(g). Teoretiskt kunde detta lagra 2,8 GJ/m3 energi. 

Anläggningen bestod av flera tankar för reaktionerna och för förvaring av de enskilda 

reaktanterna.344 

11.4.4.4 Översikt regler och tillstånd 

11.4.4.4.1 Bygglov 

Om värmesystemet i fastigheten byts ut eller byggs om kan detta kräva en ansökan om bygglov eller 

en bygganmälan. Kommunen bör därför kontaktas innan ett sådant arbete påbörjas.345 Om tankarna 

för värmelagringen skulle kräva en tillbyggnad av fastigheten kräver detta vanligtvis också bygglov.346 

11.4.4.4.2 Hantering av kemikalier och brandsäkerhet 

Hantering och användning av kemikalier kan kräva tillstånd av länsstyrelsen om dessa anses vara 

”särskilt farliga”.347 Bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav reglerar vilka krav som ställs på 

brandskyddet vid ny- och ombyggnation. Vid drift är det sedan lagen om skydd mot olyckor som 

träder i kraft. Reglerna innebär bland annat att nödvändiga åtgärder för att förebygga brand samt för 

att begränsa omfattningen av en eventuell brand vidtas. Fastighetsägaren och hyresgästerna har alla 

ansvar för att brandskyddet i fastigheten fungerar. 348 

                                                           
340 Energimyndigheten, 2012-04-23, 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Bygg/Slutrapport%20IEA%20SHC%20annex%2032.pdf  
341 Ali H Abedin & Marc A Rosen, 2011, The open renewable energy journal, nr 4, A critical review of 
thermochemical energy storage systems 
342 H Kerskes et.al, 2011, Development of a Thermo-Chmical Energy Storage for Solar Thermal Applications, 
University Stuttgart 
343 Abedin & Rosen, 2011 
344 Pinel et.al, 2011, kap 2.2 
345 Energimyndigheten, 2009, Värme i villan 
346 PBL kunskapsbanken, 2013-05-02, Lov & anmälan, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/  
347 Länsstyrelsen Uppsala län, 2010-05-03, Tillstånd, http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-
klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/kemikalier/tillstand/Pages/default.aspx  
348 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013-05-02, Brandsäkerhet i flerbostadshus 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Bygg/Slutrapport%20IEA%20SHC%20annex%2032.pdf
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/kemikalier/tillstand/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/kemikalier/tillstand/Pages/default.aspx
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11.4.4.4.3 Fjärrvärme 

För näringsverksamheter ska, enligt Vattenfalls allmänna villkor för fjärrvärme, arbeten som ger 

markant påverkan på de parametrar som avtalats såsom tryck och temperatur utföras enligt 

leverantörens bestämmelser. Om fjärrvärmeanläggningen inom fastigheten behöver ändras i 

samband med installationen, och om detta inte medför något hinder för leverantören, skall 

leverantören medverka till förändringen men betalas av kunden. 349 

11.4.4.5 Gynnsamma förutsättningar 

Kemisk energilagring är användbart framförallt för säsongslagring av värme för att kompensera för 

variationer i både värmebehov och värmeproduktion. I de försöksanläggningar som idag finns är 

systemen uppbyggda av ett flertal tankar, dels för de kemiska reaktionerna och dels för förvaring av 

reaktanterna till reaktionerna.350 Implementering bedöms vara möjlig i fastigheter där 

värmeproduktion med behov för lagring finns samt att det finns plats för installation av 

lagringstankarna.  

11.4.4.6 Kostnadspåverkande aspekter 

 Livslängd: I dagsläget finns denna teknik nästan uteslutande som försöksanläggningar. Det 

finns därför inga data över livslängden hos denna typ av anläggningar. Faktorer som påverkar 

livslängden är exempelvis degradering av reaktanterna och sidoreaktioner.351 

 Lagring av värme från värmeproduktion kan medföra ett minskat behov av inköpt fjärrvärme 

till fastigheten. 

11.4.4.7 Möjliga konsekvenser 

Eventuellt en risk för vattenläckage. 

11.4.4.8 Checklista 

 Då tekniken för kemisk värmelagring fortfarande är under utveckling kan det vara lämpligt 

att undersök vilka alternativ som finns vid den aktuella tidpunkten.  

 Fastställ hur mycket värme som ska kunna lagras. Mängden energi som ska lagras är en viktig 

parameter för dimensionering av systemet. Vidare är valet av de reaktanter som används för 

den kemiska reaktionen det som sedan avgör energidensitet, lagringskapacitet och 

reaktionshastighet. Utifrån denna information kan behovet av reaktanter beräknas, varefter 

dimensionering av systemet kan utformas. 

 Avgör om investeringen är lönsam 

 Undersök om bygglov eller bygganmälan om detta krävs för installation. 

 Undersök om valda kemikalier kräver särskilda tillstånd för förvaring och hantering samt om 

hantering av kemikalierna ställer särskilda krav på brandsäkerheten. 

 Kontakta eventuellt fjärrvärmeleverantören till fastigheten för förändringar av 

fjärrvärmeanläggningen i fastigheten. 

 Välj leverantör.  

                                                           
349 Vattenfall, 2010, Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet  
350 H Kerskes et. al, 2011, Development of a Thermo-Chemical Energy Storage for Solar Thermal Applications, 
University Stuttgart 
351 Abedin & Rosen, 2011 
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11.4.5 Latent värmelagring (LTES) 

11.4.5.1 Teknisk bakgrund 

Latent termisk energilagring (LTES) innebär att energi lagras genom att ett material genomgår 

fasändring. Materialet som står för fasövergången i temperaturintervallet kallas phase change 

material (PCM). Fasändringen kan ske från exempelvis fast till flytande form och under fasändring 

lagras respektive frigörs stora mängder energi vid en konstant temperatur. Ett sådant system utgörs 

av vatten och ett salt med en högre smälttemperatur, där energi lagras både sensibelt i vattnets 

temperaturökning och latent i fasövergången när saltet smälter. Det sker även en sensibel lagring i 

saltet då dess temperatur stiger.352 

LTES-processen kan generellt delas in i två steg. Först överförs värme från en värmekälla till 

fasövergångsmaterialet (PCM) som värms upp och genomgår fasändring, därmed har 

fasövergångsmaterialet en kylande funktion under processen då värmen lagras in. När värme slutar 

tillföras börjar fasövergångsmaterialet överföra värme till omgivningen tills det når sin fryspunkt och 

omvänd fasomvandling sker, varvid den latent lagrade värmen frigörs.353 

Beroende på tillämpning väljs olika typer av fasövergångsmaterial. Det mest intressanta är fast-

flytande, som delas in i två huvudgrupper; organiska och oorganiska. Vid långtidslagring (månader 

och år) är målet att minimera värmeöverföringen från fasövergångsmaterialet till dess omgivning, då 

många små förluster blir kännbara över lång tid. Vid korttidslagring (timmar och dagar) är målet 

istället att maximera värmeöverföringen mellan fasövergångsmaterialet och omgivningen. Detta för 

att hinna ta upp respektive avge så mycket av värmeenergin som möjligt.354 

Den stora fördelen med LTES jämfört med sensibla termiska energilager är att LTES generellt kan 

lagra mycket mer energi både per volym- och viktenhet. Detta är extra tydligt vid snäva 

temperaturintervall.355 För att fasändringmaterialet ska kunna genomgå åtskilliga cykler av 

fasändringar är det vanligt att det innesluts i hållfasta kapslar som tål mekaniskt slitage, 

tryckförändring, temperaturväxlingar och liknande. Ofta kräver olika typer av fasändringsmaterial 

olika kapslar, vilka måste dimensioneras utefter den största volymen som fasändringsmaterialet får 

vid fasförändringen.356 

11.4.5.2 Marknadsutveckling 

Dagens LTES-system är nästan uteslutande byggda på fast-flytande PCM. Kostnadsmässigt sett ligger 

LTES kring kostnaden för det vanligare sensibla värmelagringssystemen. PCM bedöms generellt vara 

billigt men olika typer av PCM kan vara väldigt olika i tillverkning och tillgänglighet vilket gör 

kostnadsbedömningen svår och varierande, se tabell 4 nedan.357 Kostnaden för LTES består av mer än 

kostnaden för enbart PCM, bland annat kostnaden för kapslar och kringutrustnings som tankar och 

rör.358 

                                                           
352 Peter Sundberg, 2006, termisk energilagring genom fasändringsprocesser, Luleå tekniska universitet 
353 Ibid. 
354 Atul Sharma et.al, 2009, Review on thermal energy storage with phase change materials and applications, 
Reneawable and sustainable energy reviews nr 13 
355 Ibid.  
356 Ibid. 
357 Sundberg, 2006 
358 D. Zhou et.al, 2012, Review on thermal energy storage with phase change materials (PCMs) in building 
applications - Applied Energy nr. 92, s. 593–605 
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Tabell 4. Kostnad per kg och kWh för några oorganiska PCM359 

PCM   
 

Kostnad [US$/kg] Kostnad [US$/kWh]  

NaNO3 0,20 3,60 
KNO3 0,30 4,10 
KOH 1,00 24,00 
NaCO3-BaCO3/MgO 2,00 17,00 
NaCl 0,15 1,20 
Na2CO3 0,20 2,60 

 

Konsensus bland tillverkare och forskare är att kostnaden för både fasändringsmaterialet och 

behållare kommer sjunka i takt med att tekniken etableras och mognar.360 Idag är modifierad betong 

dyr och har osäker prisutveckling. Detta kan åtgärdas genom att gjuta betongen i skikt men det krävs 

fler undersökningar för bland annat utreda att se hur tjocka lager som skulle behövas.361 

En utvärdering av ett topplastsystem i form av LTES i kombination med borrhålslager (BTES) för kyla 

visade att ett LTES var billigare än ett extra borrhål men dyrare än ett skiktat vattenkyllager och i 

samma prisklass som en till kondenskylare.362 

11.4.5.3 Teknikens funktion i fastigheten 

LTES har många tillämpningar då det kan användas för både kort- och långtidslagring av värme och 

kyla samt spänner över olika temperaturintervall. Exempelvis kan LTES användas för värmelagring i 

byggnader genom att integreras i väggar, tak och golv. Vid hög temperatur inomhus tar 

fasändringsmaterialet upp överskottsvärmen och vid låg inomhustemperatur frigörs värmen igen. 

Introduceras detta i många konstruktionskomponenter får byggnaden en termisk buffringsförmåga 

som minskar behovet av tillförd värme och/eller kyla.363 En annan metod är att vatten strömmas 

genom ett rör innehållande ett flertal små slutna rör med fasändringsmaterial. Under dagen tar 

materialet upp energi ur vattnet och smälter för att sedan på kvällen återföra värme till vattnet. 364 

Överskottsvärme från exempelvis en solvärmeanläggning kan lagras för att sedan förvärma 

ventilationsluft. 365   

Om kapslar med fasändringsmaterial blandas i en befintlig varmvattentank kan uttagskapaciteten 

ökas avsevärt. Ett exempel på detta är en tank med volym på 250 liter där 150 kg inkapslat 

fasändringsmaterial inblandades vilket ledde till att de successiva uttagen av varmvatten (tills 

vattentemperaturen sjunkit från 75ᵒC till 45ᵒC) kunde ökas från 230 liter till drygt 408 liter.366 LTES för 

säsongslagring kan implementeras med underkylt natriumacetat. Detta salt smälter vid 58 ᵒC men 

kan underkylas stabilt ända ner till – 15 ᵒC, vilket gör att det kan fortsätta vara flytande långt under 

                                                           
359 Sundberg, 2006 
360 D. Zhou et.al, 2012 
361 Alexander Herlin & Gabriel Johansson, 2011 En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan 
hos betong, Lunds tekniska högskola 
362 He B. och Martin V, 2005, Högkapacitiva kyllager för toppeffektsutjämning – En lösning  
på 2000-talets energiutmaningar, Energi & Miljö nr. 4, s. 53 
363 Sharma et.al, 2009 
364 Ibid. 
365 Sundberg, 2006 
366 Ibid. 
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sin fryspunkt och då undvika att släppa sin latent bundna energi för tidigt. Natriumacetatet smälts 

under sommaren och när värmebehov sedan uppstår under vintern startas kristallisationsprocessen 

genom att lokalt kyla vätskan under -15 ᵒC och den energi som frigörs värmeväxlas över till 

energibäraren i byggnadens värmesystem.367 

Mot bakgrund av det stora utbudet av tekniska tillämpningar bedöms LTES kunna implementeras i 

byggnadens alla faser. 

11.4.5.4 Översikt regler och tillstånd 

11.4.5.4.1 Bygglov, ventilation, drift 

Det skall finnas skriftliga rutiner för uppstart, drift och underhåll av befintliga och/eller nya 
installationer i fastigheten.368 Vid integration av fasändringsmaterial i en byggnadsbärande 
konstruktion, exempelvis vägg, golv och betongfundament, måste Boverkets byggnadsregler gällande 
bärförmåga följas.369 Vidare måste de integrerade materialen uppfylla samma fukt- och brandkrav 
som de material de ersätter.370 

Om förändring av fastighetens värmesystem görs kan det kräva att bygglov eller en bygganmälan 

söks. Kontakta kommunen innan arbete utförs.371 372 Vid nybyggnad eller en förändring av ventilation 

måste systemet utformas så att acceptabla uteluftsflöden kan tillföras byggnaden. Systemet ska även 

kunna föra bort hälsofarliga ämnen och fukt etc.373 

11.4.5.4.2 Bakterier 

Om fasändringsmaterialet ska användas i samband med uppvärmning av tappvarmvatten så måste 

risken för bakterietillväxt beaktas. Risken är som störst vid stillastående vattenvolymer och Boverkets 

byggregler föreskriver att temperaturen ej bör sjunka under 60 oC.374 

11.4.5.4.3 Hantering av kemikalier och brandsäkerhet 

Då organiska fasändringsmaterial har en relativt hög brandrisk krävs att BBR kap 5 och lagen om 

tekniska egenskapskrav följs vid ny- och ombyggnation. Lagen om skydd mot olyckor reglerar vilka 

åtgärder som måste vidtas under drift för att förebygga och i händelse av brand, begränsa 

omfattningen.375 Vissa oorganiska fasändringsmaterial kan vara toxiska och om dessa anses vara 

särskilt farliga kan det kräva tillstånd från länsstyrelsen.376  

11.4.5.4.4 Fjärrvärme 

Vattenfall som är fjärrvärmeleverantör i Uppsala uttrycker i sina allmänna villkor för fjärrvärme att 

förändringar som ger markant påverkan på avtalade parametrar skall utföras enligt Vattenfalls 

                                                           
367 Tobias Arnesson et.al, 2011, Säsongslagring termisk energi med underkylt natriumacetat, Lunds universitet  
368 Boverkets byggregler (BBR), 2:51 
369 BBR 4 kap 
370 BBR 5 kap 
371 Energimyndigheten, 2009, Värme i villan 
372 PBL kunskapsbanken, 2013-05-02, Lov & anmälan, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/  
373 BFS 2011:26 
374 Lars Andrén et al., 2012, Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem, s 61 
375 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandsäkerhet i flerbostadshus 
376 Länsstyrelsen Uppsala län, 2010-05-03, Tillstånd, http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-
klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/kemikalier/tillstand/Pages/default.aspx  

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/kemikalier/tillstand/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/kemikalier/tillstand/Pages/default.aspx
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bestämmelser. Vidare så skall de samverka till förändring om förändringen av 

fjärrvärmeanläggningen i fastigheten inte innebär något hinder för Vattenfall. 377 378 

11.4.5.5 Gynnsamma förutsättningar 

Vid installation av solceller måste de kylas för optimal produktion. Kylningen kan ske genom att ladda 

ett LTES-system och då ta tillvara på spillvärmen från solcellen.379 380 När en ackumulatortank ska 

installeras bör en lösning med fasändringsmaterial iblandat i tanken undersökas. Med 

ackumulatortanken kan flera olika värmekällor kombineras i ett och samma vattenburna 

värmesystem.381 På sommaren kan överskottsvärmen från detta system användas för att ladda upp 

ett långtidslager. Långtidslagret kan exempelvis bestå av natriumacetat som smälter vid 58 oC men 

kan underkylas ändå ner till - 15 o C. Denna värme kan sedan lagras till vintern och då frigöra energi 

till ackumulatorsystemet.382 

Nedan beskrivs kort några ytterligare applikationer för LTES  

 Under natten kan överskottsel från egen produktion användas till att frysa ett 

fasändringsmaterial som smälter kring 5-15 o C och som under dagen kyler byggnaden.  

 Ett PCM som smälter nära 27 o C kan användas till att stabilisera inomhustempereturen 

genom att smälta på dagen (kyler byggnaden) och sedan frysa till på natten (värmer 

byggnaden). 

 En byggnad kan värmas och kylas med värmepumpar kopplade till vatten som tempereras av 

ett fasändringsmaterial med smälttempereratur kring 20-35 o C. 

 Solvärme som värmer luft eller vatten kan kombineras med ett fasändringsmaterial för att ge 

olika typer av natt- och dagvärme. 

 Varmvatten kan förvärmas i en tank med inkapslade fasändringsmaterial med 

smälttemperatur kring 55-70 o C.383 

11.4.5.6 Möjliga konsekvenser 

 Läckage i ledningar. 

 Vid implementering i bärande konstruktioner såsom väggar och golv så måste hållfastheten 

säkerhetsställas.384 

 Större volymförändring på vätskeburet system. Säkerställ att expansionskärl finns så att 

volymförändringar kan hanteras samt att säkerhetsventil finns.385 

 Risk för brand vid användning av organiska paraffiner.386 

                                                           
377 Vattenfall, 2010, Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet,  
378 Vattenfall, 2013-05-22, Vi värmer Uppsala, http://www.vattenfall.se/sv/uppsala.htm 
379 Ibrahim Dincer, Marc A. Rosen, 2011, Thermal Energy Storage Systems and Applications, Wiley, Second 
Edition 
380 Henrik Juhlin, 2011, Planering, förutsättningar och effekter av implementering av solceller i 
stadsutvecklingsprojekt, Uppsala universitet. 
381 Andrén et al., 2012, s 13 
382 Tobias Arnesson et.al, 2011 
383 Dincer & Rosen, 2011 
384 Ruben Baetens et.al, 2010, Phase change materials for building applications: A state of art review, Energy 
and buildings nr 42 
385 Andrén et al., 2012, s 26 
386 Ruben Baetens et.al, 2010 

http://www.vattenfall.se/sv/uppsala.htm
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11.4.5.7 Checklista 

 Ta reda på vilken värmekälla som kommer användas för att veta vilket temperaturintervall 

som lagringen kommer ske i. 

 Undersök hur stor mängd värme som ska kunna lagras, samt om det ska vara under kort eller 

lång tid. 

 Fastställ budget och finansiering. 

 Hur mycket lagringsutrymme som finns till den givna applikationen. 

 Undersök vilka LTES-alternativ som finns vid den aktuella tidpunkten. PCM för den givna 

applikationen ska ha följande termiska, fysiska, kinetiska, kemiska och ekonomiska 

egenskaper. 

 Termiska egenskaper 

I. Passande fasövergångstemperatur 

II. Hög latent värme vid övergång 

III. God värmeöverföring 

 Fysiska egenskaper 

I. Hög densitet 

II. Liten volymförändring vid fasövergång 

III. Lågt ångtryck 

 Kinetiska egenskaper 

I. Ingen underkylning (finns undantag, vid exempelvis långtidslagring av 

underkylt natriumacetat) 

II. Tillräckligt snabb kristalliseringshastighet 

 Kemiska egenskaper 

I. Långsiktigt kemiskt stabil 

II. Kompatibel med ämnet som PCM ska omges av 

III. Inte giftigt 

IV. Inte brandfarligt  

 Ekonomi 

I. Tillgänglighet 

II. Kostnadseffektivt.387 

 Kontrollera ifall det valda PCM:et kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen gällande 

brandsäkerhet, hantering och förvaring.388 

 Fastställ huruvida bygglov eller bygganmälan krävs för installation. 

 Kontakta eventuell fjärrvärmeleverantör för att säkerhetsställa att deras system inte 

påverkas. 

 Sök om så krävs bygglov för det aktuella systemet. 

 Begär in offert från leverantörer och teckna avtal. 

 Upprätta rutiner för underhåll av anläggningen. 389 

 Om nödvändigt, gör en bygganmälan senast tre veckor innan arbetet påbörjas.  

 Kontrollera att anläggningen fungerar.390 

                                                           
387 Atul Sharma, 2009 
388 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandsäkerhet i flerbostadshus 
389 Boverkets byggregler (BBR), 2:51 
390 Ibid. 
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11.4.6 Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar  

11.4.6.1 Teknisk bakgrund 

Ackumulatortankar används för korttidslagring (dygnslager) av värme. Överskottsvärme kan lagras i 

tanken i högst 2-3 dygn. 391 Ofta utrustas tanken med en varmvattenberedare för tappvarmvatten, 

vilket skapar ett kombisystem då värmen används både till uppvärmning och till tappvarmvatten. 392 

På så sätt kan värme produceras från flera källor med olika effekt och samlas i samma tank. 393 Detta 

skapar en flexibilitet där det även blir enkelt att byta värmekälla. 394 

Ackumulatortankar innehåller ofta avsyrat vatten, vilket enbart cirkulerar i värmesystemet.395 För att 

systemet ska vara effektivt bör vattnet i tanken vara tydligt skiktat, med kallare vatten i botten och 

varmare vatten i toppen av tanken. När solvärme används finns oftast tre värmeväxlingsslingor i en 

sådan tank, en i botten där solvärme fylls på, en i mitten där tappvarmvatten förvärms och en högst 

upp där tappvarmvatten slutvärms. 396 Värme matas därmed in och ut på ett sådant sätt att 

skiktningen kvarstår.397  

Tankarna tillverkas av stål och har en lång livslängd. 398 I ackumulatortanken finns även ett 

expansionskärl för att hantera volymförändringar och en säkerhetsventil för att släppa ut eventuellt 

övertryck. Det är viktigt att tanken isoleras väl för att minska värmeförluster.  399  

11.4.6.2 Marknadsutveckling 

I Sverige värms 41 % av villorna med biobränsle, där ackumulatortankar är en viktig del av systemet. 
400 I solvärmesystem för uppvärmning används ofta ackumulatortankar för att lagra värme. De har 

under lång tid varit en viktig del av Sveriges uppvärmningssystem och kommer troligvis att vara det 

även i framtiden då mer förnybara värmekällor införs. 401 

11.4.6.3 Teknikens funktion i fastigheten 

För flerbostadshus med en uppvärmd yta mindre än 2 500 m2 kan en ackumulatortank användas för 

värmesystemet, men för större flerbostadshus kan det vara bra att ha värmeförsörjning och 

varmvattenberedning i separata tankar. 402 För att få en större lagringsvolym kan en så kallad 

slavtank kopplas till systemet. Slavtanken innehåller inga värmeslingor utan fungerar endast som 

extra lager och kan kopplas in och ur vid behov. 403 

                                                           
391 Lars Andrén, 2007, Solvärmeboken, Ica bokförlag, s 33 
392 Svenska Solgruppen, 2007, Solvärme i vårt hus, Bokförlaget Robert Larson AB, s 145 
393 Andrén, 2007, s 35 
394 Lars Andrén et al., 2012, Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem 
395 Svenska Solgruppen, 2007, s 145 
396 Maria Block & Varis Bokalders, 2009, Byggekologi – kunskaper för ett hållbart byggande, AB Svensk 
Byggtjänst, s 135 
397 Johnny Enberg, 2010, Utnyttjande av solvärme för att värma tappvarmvatten i projekt Betesgatan 6, 
Borlänge, Sveriges Lantbruksuniversitet 
398 Svenska Solgruppen, 2007, s 145 
399 Andrén et al., 2012 
400 Energimyndigheten, 2013-04-24, Biobränsle – ved och pellets, 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/ 
401 Andrén et al., 2012 
402 Energimyndigheten, 2011, Solklart – solvärme! 
403 Block & Bokalders, 2009, s 135 
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Volymen på ackumulatortanken anpassas till behovet av värmelager samt de värmekällor som 

används. Då solfångare används i enfamiljshus rekommenderas en volym på 50 till 100 liter per m2 

solfångararea men större volymer kan användas beroende på tillsatsvärmekälla. 404 

Ett exempel där ackumulatortankar används i kombination med solfångare för produktion av värme 

och tappvarmvatten finns i Graz i Österrike. Vid en nybyggnation installerades solfångare och två 

ackumulatortankar på 8 000 liter vardera. 405 

11.4.6.4 Översikt regler och tillstånd 

11.4.6.4.1 Bygglov och bygganmälan 

Installation av en ackumulatortank kan kräva bygglov eller bygganmälan eftersom 

uppvärmningssystemet omformas.  Kontrollera därför med kommunen och bygglov eller 

bygganmälan krävs och vilka uppgifter ansökan ska innehålla. 406 

11.4.6.4.2 Legionella 

Det finns risk för bakterietillväxt, främst legionella, i stillastående vattenvolymer. I Boverkets 

byggregler finns föreskrifter angående temperaturnivåer, där temperaturen i stillastående vatten 

inte bör understiga 60⁰ C. 407 

11.4.6.5 Gynnsamma förutsättningar 

Med en ackumulatortank kan flera olika värmekällor kombineras i ett och samma vattenburna 

värmesystem. Detta utnyttjas ofta för solvärme i kombination med andra värmekällor, till exempel 

vattenburen elvärme eller biobränsle. 408 Värmekällor som är termostatstyrda, till exempel 

värmepumpar och pelletspannor, har inget egentligt behov av ett värmelager. 409 

11.4.6.6 Möjliga konsekvenser 

För att undvika oönskade situationer är ackumulatortanken utrustad med expansionskärl som tar 

hand om volymförändringar på grund av temperaturvariationer. Det finns dessutom en 

säkerhetsventil som öppnas då trycket i tanken är för stort, öppningstrycket är oftast 1,5 bar. Om det 

istället blir undertryck finns en vakuumventil för att släppa in mer luft. 410  

11.4.6.7 Checklista 

 Ta kontakt med kommunen för att ta reda på om bygglov och bygganmälan är nödvändigt.  

 Gör förfrågningar om offerter till olika ackumulatortillverkare och andra specialister och 

installatörer för att hitta en tank som motsvarar det behov av värmelagring som finns. 

Informera om vilka värmekällor som används, vilken yta som finns tillgänglig för tanken och 

annan relevant information och byggnadens värmesystem. 411 Offerten bör innehålla allmän 

beskrivning, beräkningar, tidsplan, pris och eventuella återbesök. 412 Följ alltid leverantörens 
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anvisningar för att få en volym på ackumulatortanken som är anpassad till värmesystemet. 
413 

 Sök bygglov för det valda systemet om detta är nödvändigt. 

 Då en offert och installatör är vald tas ett avtal fram och undertecknas, med eller utan 

justeringar från offerten. Glöm inte att ta reda på vilka garantier som gäller. 414 

 Om nödvändigt, gör en bygganmälan senast tre veckor innan arbetet påbörjas.  

 Kontrollera tillsammans med leverantören att anläggningen fungerar som den ska. 415 

11.4.7 Slang i lera 

11.4.7.1 Teknisk bakgrund 

Med nedgrävda slangar kan både värme tas upp och lagras i den omgivande leran. Värmen lagras då 

uppvärmt vatten cirkulerar genom slangarna och överförs till den kallare leran. Brinevätska kan 

användas för att undvika frostskador. Då värmen istället ska tas upp körs systemet omvänt, det vill 

säga värmen tas upp från leran och överförs till det kallare vattnet. Slangarna kan antingen vara 

nedgrävda horisontellt eller nedtryckta vertikalt. Horisontella slangar är vanligast. Slangen läggs då ut 

i ett regelbundet mönster i en grävd grop och kan även placeras över varandra på olika nivåer. 

Slangen läggs ca 5 meter djupt ned i marken men kräver en relativt stor markyta. Med vertikala 

slangar krävs inte lika stor yta. Dessa slangar trycks ned till ca 10-40 meters djup.416 Lagring med 

slangar i lera kan användas som säsongslager. 417 

11.4.7.2 Marknadsutveckling 

 År 2007 fanns det ett tiotal lerlageranläggningar i Sverige. Storleken på dessa lager låg mellan 10 000 

och 100 000 m3.418  

11.4.7.3 Teknikens funktion i fastigheten 

Lerlagring lämpar sig bäst vid löst lagrade jordarter som till exempel sedimentära leror eller 

torvjordar.419 Lagring med slang i lera bedöms vara implementerbart i alla av byggnadens faser om 

rätt förutsättningar uppfylls. Dock bör försiktighet iakttas vid installation vid befintliga byggnader, 

renoveringar och förnyelser då det finns risk för sättningar i marken. Sättningarna kan uppstå då 

andelen vatten i leran minskar vilket leder till att belastningen på marken ökar och lerans volym 

minskar. 420 

Lagring av värme med slang i lera finns i Sverige idag på flera platser. Bland annat har Söderköpings 

kommun värmelager i lera som förser skola och sporthall med värme vilken byggdes redan 1987.421 

Lervärmelagret där laddas på med värme från utomhusluften genom att en vätska värms upp av 

luften. Vätskan leds genom slangarna i leran. Då leran är kallare än vätskan laddas lagret på och då 
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leran är varmare än vätskan tas värme ur lagret. Värmeförlusterna för lagret är ca 25 %. Slangarna är 

nedtryckta vertikalt i leran.422 

11.4.7.4 Översikt regler och tillstånd 

För värmelager med slang i lera gäller i princip samma tillstånd som för jord-, berg- och sjövärme, se 

avsnitt Geotermisk värme och värmelagring. Utöver dessa regler tillkommer dessutom specifika 

regler för lerlager.  

 Kollektorslangen måste märkas ut med plastband under jord.423  

 Anläggningen måste ligga minst 20 meter från vattentäkt och minst 100 meter från fast 

fornlämning.424  

11.4.7.5 Gynnsamma förutsättningar 

Lerlagring lämpar sig bäst vid löst lagrade jordarter som till exempel sedimentära leror eller 

torvjordar.425 Stor och lättgrävd markyta krävs. 

11.4.7.6 Möjliga konsekvenser 

Försiktighet bör iakttas vid installation vid befintliga byggnader, renoveringar och förnyelser då det 

finns risk för sättningar i marken. Sättningarna kan uppstå då andelen vatten i leran minskar vilket 

leder till att belastningen på marken ökar och lerans volym minskar. 426 

11.4.7.7 Checklista 

Se under rubriken Checklista i avsnittet Geotermisk värme och värmelagring.  

12 Bakgrund till kombinerade system 
De tekniker som manualen behandlar kan i vissa fall kombineras med varandra eller med andra 

förnybara energitekniker för att få en mer effektiv energiförsörjning. Exempelvis visar en 

undersökning vid University of Delaware att rätt kombination av solceller, vindkraft, batterilagring 

och bränsleceller med vätgaslagring är viktig för att optimera produktionen av förnybar energi. 

Nedan följer exempel på kombinationsmöjligheter uppdelade efter energiteknik.  

12.1 Solceller 

12.1.1 Solceller och urban vindkraft 

Både sol- och vindkraft ger en intermittent, alltså varierad, energiproduktion. Att kombinera solceller 

och vindkraft för elproduktion gör därför att mer el produceras totalt sett jämfört med om bara ett 

av alternativen används. Företaget Windforce är försäljare av hybridsystem bestående av både sol- 

och vindkraft och de har registrerat en högre energiproduktion vid sina hybridanläggningar än vid de 

bestående av enbart sol- eller vindkraft. Med en kombination av sol- och vindkraft kan el utvinnas 

under cirka 80-90 % av årets timmar.427 
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12.1.2 Solceller/urban vindkraft och batterier 

En batterianläggning är ett sätt att lagra egenproducerad el. Enligt EnergyTrend, en forskningsenhet 

av företaget TrendForce, kan en batterianläggning kosta dubbelt så mycket som själva 

elproduktionsanläggningen (vanligen solceller eller vindkraft). Ett lagringssystem bidrar till att den 

totala tillgången på el blir jämnare och mer stabil, samtidigt som den producerade elen vid 

överproduktion kan utnyttjas.428  

12.1.3 Solceller/urban vindkraft och bränsleceller med vätgaslagring 

Bränsleceller med vätgaslagring utgör ett alternativ för lagring av egenproducerad el och det finns 

befintliga anläggningar som använder detta.429 Detta bidrar till en jämnare och mer stabil tillgång på 

el, samtidigt som eventuell överproduktion kan utnyttjas.430 Vätgaslagringen är dyrare och har lägre 

verkningsgrad än konventionella lagringsbatterier.431 

12.2 Urban vindkraft 

12.2.1 Urban vindkraft och solceller 

Se avsnittet Solceller och urban vindkraft.  

12.2.2 Urban vindkraft och batterier 

Se avsnittet Solceller/urban vindkraft och batterier. 

12.2.3 Urban vindkraft och bränsleceller med vätgaslagring 

Se avsnittet Solceller/urban vindkraft och bränsleceller med vätgaslagring. 

12.3 Batterier 

12.3.1 Batterier och solceller/urban vindkraft 

Se avsnittet Solceller/urban vindkraft och batterier.  

12.3.2 Batterier och bränsleceller med vätgaslagring 

Med rätt effekt- och spänningsreglering kan batterier och lagring i form av vätgas med tillhörande 

bränsleceller kombineras. Vätgaslagringen kan användas, genom att direkt leverera el till systemet, 

för att jämna ut effektbehovet då det inte finns tillräckligt mycket energi lagrat i batterianläggningen. 

En kombination av dessa lagringsmetoder kan också innebära att bränslecellerna används för att 

ladda upp batteriet. Batterier har generellt högre verkningsgrad än bränsleceller med vätgaslagring, 

varför mer av den lagrade energin kan utnyttjas.432 

12.3.3 Batterikombinationer 

Batterityper med olika karaktäristiska egenskaper, exempelvis olika toppeffekt, lagringspotential och 

lämplig arbetstemperatur, kan komplettera varandra i en energilagringsanläggning. Ett 

litiumjonbatteri och ett blysyrabatteri kan parallellkopplas tillsammans med en kontrollenhet och 

tillsammans utgöra lagringssystemet. Litiumjonbatteriet används för daglig upp- och urladdning 
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medan blysyrabatteriet används vid effekttoppar och då litiumjonbatteriet inte är tillräckligt laddat 

för att möta lastens behov. En kombination av olika batterityper är till för att optimera användningen 

av respektive batteri och därmed förlänga livslängden i det totala systemet.433 

12.4 Bränsleceller med vätgaslagring 

12.4.1 Bränsleceller med vätgaslagring och batterier 

Se avsnittet Batterier och bränsleceller med vätgaslagring. 

12.4.2 Bränsleceller med vätgaslagring och solceller/urban vindkraft 

Se avsnittet Solceller/urban vindkraft och bränsleceller med vätgaslagring. 

12.5 Geotermisk värme: Berg-, jord- och sjövärme 

12.5.1 Geotermisk värme och solvärme 

Energibrunnar kan återladdas med värme från exempelvis solfångare.434 Idag finns färdiga 

paketinstallationer med till exempel solfångare och bergvärme. Värmen från solfångaren gör att 

värmepumpens elförbrukning sjunker samt att tillsatsvärmen behöver användas mer sällan. 

Överskottsvärmen från solfångarna återladdar borrhålet, vilket gör att påverkan från närliggande hål 

minskar.435 Detta bidrar även till att borrhålsdjupet kan minskas samt att borrhålen kan placeras 

närmare varandra vilket minskar utrymmesbehovet.436  

Berg-, jord- och sjövärme kan kombineras med solvärme genom att båda systemen kopplas till 

samma värmepump. Solvärmen höjer värmepumpens effektivitet under kallare årstider samt minskar 

elförbrukning och slitage på kompressorn. 437 

12.5.2 Geotermisk värme och frånluftsvärmepump 

Bergvärme, sjövärme och jordvärme kan kombineras med frånluftsvärmepump för att få både 

värme, varmvatten och ventilation.438 439 

12.5.3 Geotermisk värme och fjärrvärme 

För geotermisk värmeproduktion som är kopplade till värmepumpar behövs ofta spetsenergi då det 

är som kallast. Fjärrvärme kan användas som spetsenergi i de fall fastigheten är kopplad till 

fjärrvärmenätet. Värmen från berg-, jord- eller sjövärmen kan även användas som ett komplement 

till fjärrvärme, vilket kan ge ett högre fjärrvärmepris än om fastigheten endast har fjärrvärme.440  
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439 Arctic, 2013-05-15, Värmepumpar, http://www.arctic.se/forsakringslosningar/varmepumpar 
440 Bo Bättre TEMA Energi, 2010, Hitta den bästa lösningen - Bergvärme, Nr 4/2010, s.13 

https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20130099721.pdf
http://bge.se/solvarme
http://www.ecoklimat.se/tjanster/privat/sortiment/
http://www.arctic.se/forsakringslosningar/varmepumpar


64 
 

12.5.4 Sjövärme och jordvärme 

Vid sjövärme brukar förbindelseslangarna mellan sjön och fastigheten endast isoleras. Om 

fastigheten inte ligger direkt vid sjön kan slangarna mellan sjö och fastighet istället grävas ned i 

marken och fungerar då som jordvärme och tar upp värmen i marken på väg till fastigheten.441  

12.6 Solvärme 

12.6.1 Solvärme och luftvärmepump eller FTX-ventilation 

Det finns flera varianter på system där solvärme kombineras med luftvärmepumpar, både 

uteluftvärmepumpar och frånluftvärmepumpar. Båda dessa kan användas antingen i ett 

kombisystem där värmen används till tappvarmvatten och uppvärmning av fastigheten, eller ett 

renodlat system där solvärmen endast används till tappvarmvatten. Då solvärme och värmepump 

kombineras i separata system används oftast solvärmen till tappvarmvatten och värmepumpen till 

fastighetens uppvärmning, vilket ger störst energibesparing. I en sådan anläggning är 

komponenterna oberoende av varandra och vanligtvis ersätter solvärmen elanvändning. 442 

 Solfångare kombinerat med en luft/luft värmepump är dessa oberoende av varandra då 

värmepumpen endast används för uppvärmning. Denna kombination används främst då 

husets uppvärmningssystem inte är vattenburet, men det finns även möjliga lösningar för 

vattenburna system.  

 En luft/vatten värmepump kan användas för både tappvarmvatten och uppvärmning av 

fastigheten, då solvärmesystemet och värmepumpen kombineras i en varmvattenberedare.  

 En frånluftsvärmepump kan användas för att värma endast tappvarmvatten eller både 

tappvarmvatten och byggnaden. Denna kombineras med solvärme via en 

varmvattenberedare, men mest nytta av solvärmen fås då frånluftsvärmepumpen inte är 

inkopplad till tappvarmvattensystemen. På så sätt är komponenterna oberoende av varandra 

likt en kombination av solvärme och luft/luft värmepump.  

 Solvärme kan även kombineras med ett FTX-system, det vill säga ett ventilationssystem med 

från- och tilluftssystem och värmeåtervinning, vilket ofta används i passivhus. Även här är 

systemen separata, där ett solvärmesystem för uppvärmning av tappvarmvatten inte 

påverkas av FTX-systemet. 443 

12.6.2 Solvärme och fjärrvärme 

Vid installation av en solvärmeanläggning i ett flerbostadshus med fjärrvärme finns huvudsakligen tre 

alternativ: primär, sekundär – minimal och sekundär – maximal. I primäranläggningen kopplas 

solfångaren via en värmeväxlare direkt till fjärrvärmekulverten och en del av fjärrvärmen kan värmas 

med hjälp av solvärmen.444 En sådan anläggning behöver inte dimensioneras efter fastighetens egen 

värmeförbrukning, men ett avtal med fjärrvärmeleverantören krävs. 445 I alternativet där 

anläggningen är sekundär-minimimal används ingen lagringsvolym då solvärmen ansluts direkt till 

inkommande kallvatten. Systemet dimensioneras efter behovet av tappvarmvatten. I alternativet där 

anläggningen är sekundär-maximal används en ackumulatortank och dimensioneras för behovet av 
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både tappvarmvatten och uppvärmning under sommarhalvåret. I sekundäranläggningarna fungerar 

fjärrvärmen som spetsvärme.446  

Vid kombination av solvärme och fjärrvärme sker lönsamheten främst genom minskat behov av att 

köpa fjärrvärme. Därmed ökar lönsamheten i dessa system med ett ökat fjärrvärmepris. 447 

12.6.3 Solvärme och bioenergi via ackumulatortank 

I ett kombisystem där solvärme används för uppvärmning och tappvarmvatten kopplas solfångare till 

nedre delen av en ackumulatortank. Även en spetsvärmekälla kopplas till tanken och där är en 

vedpanna ett vanligt förnybart alternativ. I detta fall dimensioneras ackumulatortankens volym 

utefter vedpannans storlek och egenskaper, eftersom vedpannan kräver en betydligt större 

ackumulatorvolym än solfångarna. Det rekommenderas att pannan stängs av under sommaren då 

den har lägre verkningsgrad och att spetsvärmen istället tillförs via en elpatron under denna period. 

Solvärmeutbytet påverkas av hur eldning sker i pannan och det är fördelaktigt att elda kvällstid, då 

inloppstemperaturen till solfångarna är lägre dagen därpå jämfört mot om eldning sker under 

morgonen. 448 

12.6.4 Solvärme och kemisk värmelagring 

Kemisk värmelagring kan användas för säsongslagring av solvärme, vilket kompenserar för 

variationer i värmebehov och solinstrålning. Den kemiska värmelagringen har hög energidensitet och 

hög lagringseffektivitet. 449 

12.6.5 Solvärme och geotermiskt värmelager 

Exempelvis borrhålslager kan kombineras med solvärme genom att överskottsvärmen från 

solfångarna lagras i borrhålen. Då fastigheten behöver värmen vänds flödesriktningen i 

värmedistributionssystemet så att värmen tas ut från lagret.450  

Borrhålslager eller värmelager med slang i lera kan användas istället för ackumulatortankar eller 

varmvattenberedare för att lagra solvärme. Vid dimensionering av system med solvärme och 

värmelager är det viktigt att solfångarna är tillräckligt stora i förhållandet till lagrets volym. Vid för 

stor lagringsvolym blir förlusterna i lagret större samt att spetsvärme kan behövas i större 

utsträckning. Om lagret är för litet i förhållande till solfångarna finns risk för stagnation vilket betyder 

att värmeläckaget blir lika stort som instrålningen på grund av att värmelagret inte kan ta emot er 

energi och värmetransporten avtar. Detta kan medföra att glykolen i solfångarna bryts ned snabbt 

och det är därmed viktigt att ha ett rätt dimensionerat lager till solfångarna om ingen koppling till 

fjärrvärmenätet finns.451 452  
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12.6.6 Solvärme och LTES 

Latent värmelagring kan kombineras med solvärme genom att använda två slutna system med vatten 

som värmebärare som levererar värme från solfångaren till ett värmelager, samt ett system för latent 

värmelagring. Varmvattnet från solfångaren går genom ett av de slutna systemen till en 

värmeväxlare där fasändringsmaterialet tar upp värmen. När den lagrade värmen ska användas 

ändrar fasändringsmaterialet fas och värme avges. Värmen kommer till det andra slutna systemet 

genom en värmeväxlare och värmen förs vidare ut i fastigheten. 453 

12.6.7 Solvärme och geotermisk värme 

Se avsnittet Geotermisk värme och solvärme. 

12.7 Geotermisk värmelagring: Akvifärer, borrhål, groplager, slang i lera 

12.7.1 Geotermiskt värmelager och värmepump och/eller fjärrvärme 

Geotermiskt värmelager kan kombineras med värmepump för att ge en högra värmeeffekt. 

Värmelager kan med fördel kombineras med fjärrvärme.454  

12.7.2 Geotermiskt värmelager och solvärme 

Se avsnittet Solvärme och geotermiskt värmelager. 

12.8 Kemisk värmelagring 

12.8.1 Kemisk värmelagring och solvärme 

Se avsnittet Solvärme och kemisk värmelagring. 

12.9 Latent värmelagring (LTES) 

12.9.1 LTES och solvärme 

Se avsnittet Solvärme och LTES. 

12.9.2 LTES och el 

Latent värmelagring kan lagra värme från el vilket kan vara fördelaktigt vid ett överskott på el eller 

om ellagring är fördelaktigt på grund av låg efterfrågan på el.455  

12.10 Sensibel värmelagring (STES) i ackumulatortankar 

12.10.1 Ackumulatortank, solvärme och bioenergi 

Se avsnittet Solvärme och bioenergi via ackumulatortank. 

12.10.2 Ackumulatortank, solvärme och fjärrvärme 

Solvärme och fjärrvärme kan kombineras via en ackumulatortank i systemlösningen som kallas 

sekundär – maximal (se avsnittet Solvärme och fjärrvärme). Systemet dimensioneras då för att täcka 

hela tappvarmvatten- och värmebehovet under sommarmånaderna. Fjärrvärmen fungerar då som 

spetsvärme under de perioder som solvärmesystemet inte räcker till. En sekundäranläggning bör inte 
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överdimensioneras då överskottsvärmen inte kan tas tillvara och lönsamheten för systemet därmed 

minskar. 456 

13 Förslag till utbyggnad av manualen 
Manualen behandlar ett urval förnybara energitekniker inom elproduktion, ellagring, 

värmeproduktion och värmelagring. Detta innebär att manualen inte är komplett i då alla förnybara 

energitekniker inte finns med. Det finns därmed möjlighet till en framtida utbyggnad av manualen för 

att få ett bredare perspektiv och för att behandla tekniker som genom vidare forskning och 

utveckling blir aktuella för implementering i flerbostadshus. Möjligheter till inköp av extern förnybar 

energi bör undersökas, då manualen endast behandlar lokal produktion. Nedan följer förslag på 

energitekniker som kan övervägas vid en manualutbyggnad.  

13.1 Extern energiproduktion 
 Vindkraftspark 

 Solkraftverk 

 Fjärrvärmeverk 

Produktionsspecificerad energi kan köpas för att säkerställa att den energi fastigheten använder är 

förnybar. 457Utöver det kan andelar i exempelvis vindkraftsparker och solkraftsparker köpas 

alternativt investera i fjärrvärmeverk. Vid investering i kraftanläggningar innebär detta vanligtvis att 

investeraren kan köpa el från verket till ett lägre pris än det som är på elmarknaden. 458 

Det finns exempel på fastighetsägare som investerat i extern vindkraft, till exempel har Tyresö 

Bostäder tillsammans med Tyresö kommun köpt ett vindkraftverk i Dalarna. Vindkraftverket 

beräknas leverera 8 GWh, vilket motsvarar 22 procent av elförbrukningen och har en 

återbetalningstid på åtta till 13 år. 459 

13.2 Befintliga tekniker 

13.2.1 Värme 

 Bioenergi: 

För bioenergi i bostäder gäller främst fjärrvärme från bioenergi eller uppvärmning med 

pelletspannor.460 Av alla bostäder och lokaler i Sverige får hälften sin värme från fjärrvärme. 

Därmed har många bostäder automatiskt bioenergi då den största delen av fjärrvärmen 

kommer från bioenergi.461 Pellets är en billig uppvärmningsform men kräver att fastigheten 

har tillgång till ett pelletslager samt en hel del tillsyn och service. Pellets går bra att 

                                                           
456 Jonsson, 2006 
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kombinera med exempelvis solvärme kopplat till en ackumulatortank.462 Pellets kan 

användas i flerbostadshus.463  

 Passiv solvärme: 

Passiv solvärme är ingen direkt värmeproduktionsteknik och har av den anledningen inte 

behandlats i manualen. Passiv solvärme är värme från solens instrålning och kan tas tillvara 

på ett effektivt sätt genom att huset designas på ett bra sätt genom att exempelvis de flesta 

fönster är vända mot söder samt att värmelagrande material kan byggas in i väggar. Huset 

isoleras bra för att minska husets värmeförluster.464  

 Värmelagring i bergrum:  

Bergrumslager kräver särskilda geologiska förutsättningar och är främst lönsam vid storskalig 

nybyggnation. Om dessa förutsättningar finns kan bergrumslagring av värme vara ett bra 

alternativ. 465 Vid värmelagring i bergrum fylls bergrum med vatten och fungerar på samma 

sätt som värmelagring i ackumulatortankar. Fördelen med detta system är att befintliga 

bergrum kan användas för att få större ekonomiskt lönsamhet. Därmed är det en fördel om 

det redan finns ett befintligt bergrum som uppfyller önskade krav tillgängligt. Bergrumslagret 

bör vara större än 100 000 m3 för att vara ekonomiskt försvarbart.466   

 Grundvattenvärme:  

Grundvattenvärme är en befintlig teknik som uteslutits ur studien på grund av tidsbrist vilket 

betyder att den redan idag är en aktuell energiteknik som är värd att behandla. Vid 

grundvattenvärme används grundvattnet som värmekälla. Brunnar borras ned till 

grundvattnet som har en temperatur på 4-12 ˚C. Värmen utvinns antingen på samma sätt 

som med bergvärme med ett slutet slangsystem eller genom ett öppet system där 

grundvattnet pumpas upp till en värmepump. Det öppna systemet är troligast mest effektiv. 

Grundvattenvärme är ofta ett bättre alternativ ekonomiskt än bergvärme om rätt 

förutsättningar finns. Detta eftersom grundvattenvärme inte kräver ett lika stort borrdjup för 

att komma ner till grundvattnet som bergvärme. Samma rekommendationer för avstånd 

mellan borrhålen vid bergvärme gäller för grundvattenvärme. 467 468 Vid öppna system 

pumpas grundvattnet sedan tillbaka till marken efter att värmen har uttagits. 

Grundvattenvärme kräver att det finns tillgängligt grundvatten i närheten av fastigheten. 

Denna teknik kan även användas till kylning och systemen är bäst lämpade för större 

fastigheter med ett stort värme/kyl behov.469  

13.2.2 Kyla 

 Is/snölager med LTES:  

Genom att snö och is samlas in under vintern eller tillverkas på konstgjord väg kan kylan 

sedan användas på sommaren genom att vatten används som ett fasändringsmaterial. 

                                                           
462 Energimyndigheten, 2012-06-07, Pellets och briketter, http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-
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465 Henrik Wachtmeister, Centrum for sustainable development vid Uppsala Universitet, 2013-05-17 (muntlig 
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Förlusterna för lagret är små och tekniken har god lönsamhet för fastigheter med stora 

kylbehov. 470 471  

 Grundvattenvärme:  

Se under Grundvattenvärme i bilagan Avgränsningar.  

13.2.3 Elektricitet 

 Batterier:  

I denna manual har endast blysyrabatterier och litiumjonbatterier behandlats, men idag finns 

ett antal batterier på marknaden och många är under utveckling och kan bli intressanta i 

framtiden. Även andra typer av bränslecellssystem kan vara intressanta.  

13.3 Tekniker i utveckling 
 Superkondensatorer:  

Superkondensatorer har som fördel att de kan användas småskaligt i kombination med 

exempelvis solceller. Idag är superkondensatorer dock främst lönsamma på otillgängliga 

platser där det är svårt att byta batteri. 472 Superkondensatorerna är idag väldigt dyra, men 

kan bli aktuella i framtiden. 473 Superkondensatorerna har lång livslängd och god 

återladdningsförmåga, men jämfört med batterier har de sämre specifik energi, alltså lagrar 

mindre energi per kilo.474 

 Flerlagersolceller: 

Idag är tekniken med flerlagersolceller för dyr för att implementera i bostäder, men kan 

tänkas bli billigare då utvecklingen av dessa går framåt. Med ett lägre pris är flerlagersolceller 

en intressant teknik då de kan nå en högre verkningsgrad än solceller med ett lager. 475 476  

 Grätzelsolceller och organiska solceller: 

Denna teknik är idag fortfarande på forskningsstadiet, men kan tänkas vara intressanta för 

bostäder i framtiden. Grätzelsolceller använder en teknik som liknar fotosyntes. 477 Även 

organiska solceller är fortfarande under utveckling och är också ett försök på att efterlikna 

fotosyntes. Dessa ska kunna utnyttja solljuset mer effektivt än de halvledarsolceller som 

finns idag. 478 

 Artificiell fotosyntes:  

Artificiell fotosyntes går ut på att försöka efterlikna fotosyntesen och genom detta skapa 

vätgas genom att ljusenergi från solen används fotokemiskt för att spjälka vatten. Metoden 

tros ha potential att få en bra effektivitet med verkningsgrad på kring 15 %. Tekniken är idag i 

forskningsstadiet och ännu har ingen lyckats ta fram en prototyp som fungerar. Denna 

artificiella fotosyntes är tänkt ske i en speciell solpanel.479   
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15 Bilagor  

15.1 Kostnadsanalys och simulering 
I detta projekt togs utöver manualen en simuleringsmodell av ett hus fram i Matlabs 

simuleringsprogram Simulink. Syftet med simuleringsdelen är att ge ett illustrativt exempel på hur en 

undersökning i anslutning till manualen kan se ut. Dessutom skall simuleringen bidra med en grov 

uppskattning av vilka besparingar en eventuell implementering av förnybar energiproduktion och 

lagring skulle innebära för fastighetsägaren. 

15.1.1 Modell 

En översiktsbild av modellen kan ses i figur 1 Modellen är uppbyggd av moduler för elbehov, 

solelproduktion, batterilager, solvärmeproduktion samt lång- och korttidslager av värme. 

 

Figur 1: Översiksbild över husets uppbyggnad 

15.1.1.1 Elbehovet i fastigheten 

15.1.1.1.1 Produktion av el – Solel 

Beräkningsgrunderna för solintensiteten samt spänning och ström för solcellen finns under rubriken 

Beräkningar. Modellens solcellemodul visas i figur 2. I modellen läses spänningen Vmp och strömmen 

Imp in. Dessa är beräknade utifrån de rådande förhållandena i form av temperatur och solinstrålning 

för varje timme på året. Produkten mellan ström och spänning ger en effekt som sedan korrigeras för 

förluster i övrig elektrisk utrustning. Solcellsanläggningen har maximum-power-trackers (vilka 

justerar ström och spänning så att solcellens elproduktion optimeras samt omvandlar spänningen för 

att passa lasten) samt kablar och växelriktare.  
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Figur 2: Modell över elproduktion från solceller 

15.1.1.1.2 Lagring av el - Batteri 

Inparametrar till batterimodulen (figur 3) är den egenproducerade elen i fastigheten samt det 

elbehov som fastigheten har. Elbehovet har antagits bestå av en konstant del för att exempelvis driva 

fläktar och pumpar samt en varierande del som orsakas av hyresgästernas elanvändning, i det fall där 

hyresgästelanvändningen simuleras. Hyresgästelen approximeras med en sinuskurva med perioden 

12 timmar, se närmare under antaganden Frodeparken.  För att öka batteriets livslängd laddas och 

urladdas batteriet i perioder. Vid simulering har två uppladdningscykler använts. En anpassad för 

scenariot där både fastighets- och hyresgästsel ingår och uppladdning av batteriet 09:00-16:00 och 

urladdning sker övrig tid. Den andra laddningscykeln är anpassad för det konstanta 

fastighetselbehovet och har en längre uppladdningstid på 12 timmar (07:00-19:00). 

Laddningscyklerna har valts baserat på vilka tider på dygnet solcellerna producerar mest och i fallet 

med hyresgästselen även vägts mot vilka tider på dygnet som elektriciteten konsumeras.480 481 

 Nettoproduktionen definieras som differensen mellan den producerade elen och elbehovet. Vid 

positivt värde finns ett överskott av den producerade elen som skall lagras i batteriet under 

förutsättningen att tidpunkten är den rätta samt att batteriet inte är fulladdat. Om något av dessa 

villkor inte är uppfyllda ska överskottet istället levereras ut på nätet. Vid underskott av el ska detta 

underskott i första hand tas från batteriet om detta finns i lager och tidpunkten är den rätta . 

Batteriet har dock en maxeffekt som det kan leverera ut. Det elbehov som batteriet ej täcker ska 

köpas. 

                                                           
480 Bengt Stridh & Lars Hedström, 2011, Solceller - snabbguide och anbudsformulär, Direct Energy. 
481 Markku Risannen et.al, 2006, Utvärdering av förnyelsebart energisystem i GlashusEtt - Slutrapport, 
samarbete mellan ABB, Fortum och Energimyndigheten. 
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Figur 3: Modell över batteri 

15.1.1.2 Värmebehovet i fastigheten 

15.1.1.2.1 Värmebalansen i huset 

Värmebehovet i huset, se figur 4, påverkas av inomhustemperaturen, vars börvärde antas vara 21°C. 

Inomhustemperaturen påverkas av värmetillförseln och värmeförlusterna och regleras med en 

termostat (i form av en PI-regulator). Värmeförlusterna antas bero av U-värdena för tak, fönster och 

dörrar, areorna för dessa samt differensen mellan inomhus- och utomhustemperaturen. 

Värmeförlusterna genom grunden beräknas på samma sätt men med temperaturdifferensen mellan 

inomhus- och en konstant marktemperatur. Förlusterna genom ventilation beräknas genom 

antagandet att 70 % av husets volym är luft och att hälften av denna volym byts ut varje timme och 

därmed är energi som går förlorad. Varmvattenbehovet antas variera enligt en sinuskurva med 

perioden 12 timmar. Topparna är placerade klockan 8:00 och 20:00.482 Värmetillförseln består 

förutom av lokal värmeproduktion av värme från hushållselen (70 % enligt sveby), solinstrålning 

genom fönstren samt externt tillskott i form av fjärrvärme. Denna värmeinstrålning antas bero av 

fönstrens g-värde och area. Solintensiteten beräknas som för solel och solvärme och i fönstrens 

riktning samt med 90 o vinkel från horisontalplanet. 

                                                           
482 Magdalena Lundh, 2009, Domestic Heating with Solar Thermal, Uppsala universitet  
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Figur 4: Modell över husets uppvärmning 

15.1.1.2.2 Produktion av värme – Solvärme 

Inparametrar till modulen för solvärme (figur 5) är solinstrålning och temperatur. Den producerade 

värmen förs in till huset. De fysikaliska sambanden för producerad solvärmeeffekt återfinns under 

rubriken Beräkningar. 

 
Figur 5. Modell över solvärmeproduktion 



84 
 

15.1.1.2.3 Lagring av värme – Ackumulatortank (korttidslagring) och borrhålslager 

(långtidslagring) 

Värmeproduktion från fastigheten samt behovet för uppvärmning och varmvatten är 

inputparametrar till modellen. Om nettoproduktionen av värme (produktion – behov) är positiv skall 

överskottet lagras, primärt i korttidslagret (figur 6). Om korttidslagret är fullt, lagras värmen istället i 

långtidslagret (figur 7) i de fall ett sådant finns i fastigheten. Om nettoproduktionen är negativ, 

innebär det att det finns ett värmebehov. I första hand tas då behovet ur korttidslagret därefter ur 

långtidslagret. Ur långtidslagret kan värme dock bara tas om medeltemperaturen över en 

tiodygnsperiod är under åtta grader, det vill säga långtidslagret kan inte tömmas under sommaren. 

Om ett värmebehov kvarstår efter att kort- och långtidslagret kontrollerats så täcks behovet av 

fjärrvärme. 

Korttidslagret antas kunna laddas och urladdas utan begränsad hastighet och vara utan förluster. I 

långtidslagret antas inlagringsförlusterna vara 20 %. Därefter antas lagringsförlusterna vara cirka 30 

% på ett års tid.483 I långtidslagret finns även en begränsning för hur snabbt värme kan tas ur 

lagret.484 

 

Figur 6: Modell av korttidslager 

                                                           
483 Henrik Wachtmeister, 2013, Uppsala universitet (muntlig källa) 
484 IEA-ETSAP and IRENA, Thermal Energy Storage -Technology Brief, 2013 



85 
 

 

Figur 7: Modell över långtidslagring 

15.1.2 Beräkningar 

15.1.2.1 Solinstrålning 

Solinstrålningen är en parameter som inverkar på effektleveransen från solceller och solfångare. 

Dessutom inverkar solinstrålningen på husets värmebalans i form av instrålningen genom fönster.485 

Vid simuleringen är det därför nödvändigt att känna till solinstrålningen mot ett plan (vilket kan vara 

solcellspanel, solfångarens absorbatorplatta, eller en fönsteryta) som sitter monterad i en viss given 

position.  

De solinstrålningsvärden som finns att tillgå i form av klimatdata är den totala instrålningen (direkt 

och reflekterat ljus) mot en horisontell yta samt direkt strålning mot ett plan vinkelrät mot 

solstrålarna. Dessa värden behöver sedan relateras till solinstrålningen mot en solcell som vinklats 

upp en vinkel β från horisontalplanet samt är vriden en vinkel α från rakt söderläge. Solljuset delas 

upp i tre komponenter; direkt ljus (Gs), diffust ljus (Gd) och markreflekterat ljus (Gg).486
 

För att beräkna de olika komponenterna av solinstrålningen behövs solens vinkel mot solcellens yta 

vilket innebär att ett antal solvinklar behövs. De vinklar som ingår i beräkningarna illustreras i figur 8 

nedan.487 

                                                           
485 Arne Roos, 2004, energieffektiva fönster, Miljöforskning nr 1 
486 Ibid. 
487John Duffie & William Beckman, 1991, Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley & Sons, andra 
upplagan, s. 13-15. 
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Figur 8. Vinklar för beräkning av solinstrålning mot solcell.488 

𝛼𝑠 = 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙  

𝜑 = 𝑠𝑜𝑙ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 

𝜃𝑧 =  90 − 𝜑 

Solens azimutvinkel αs anger solens vridning från rakt söderläge, med positivt tecken västerut. 

Solhöjden ϕ är vinkeln till solen från markplanet. Θz är vinkeln mellan solen och normalen på 

platsen.489 Att vinkeln ϕ är noll och θz är 90ᵒ svarar således mot att solen precis stigit över 

horisonten. 

Solens infallsvinkel (θ) relativt solcellens normal kan sedan beräknas enligt ekvation 1 nedan.  

𝜃 =  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧)𝑐𝑜𝑠(𝛽) + 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑧)𝑠𝑖𝑛(𝛽) 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑠 − 𝛼))        (1) 

Där β är solcellens vinkel från horisontalplanet och α dess vridning från söderläge. Övriga vinklar är 

de som specificerats ovan.490 Solljuset träffar solcellen då vinkeln θ ligger mellan -90ᵒ och 90ᵒ. 

Då samtliga ovanstående vinklar beräknats kan solinstrålningen erhållas med ekvationerna 2 till 4. 

𝐺𝑠 = 𝐼𝑠,𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜃)      (2) 

𝐺𝑑 = 𝐼𝑑,ℎ (1 −
𝐼𝑠,𝑛

𝐼𝑜,𝑛
)
1+𝑐𝑜𝑠(𝛽)

2
+ 𝐼𝑑,ℎ

𝐼𝑠,𝑛

𝐼𝑜,𝑛

𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧)
    (3) 

𝐺𝑔 = 𝜌𝑔𝐼ℎ
1−𝑐𝑜𝑠(𝛽)

2
      (4) 

Där Gs är direkt ljus mot solcellen, Gd är diffust ljus och Gg är markreflekterat ljus. Is,n är direkt ljus 

mot en yta vinkelrät solstrålarna och kan relateras till direkt solljus mot en hoisontell yta (Is,h) enligt 

Is,h =Is,n cos(θz). Id,h är diffust ljus mot en horisontell yta (vilket fås som totala ljuset mot den 

horisontella ytan minus den direkta andelen). Io,n är strålningen mot en vinkelrät yta utanför 

atmosfären och ges av ekvation 5 nedan, där n är dagen på året. Ih är det totala ljuset mot en 

horisontell yta och ρg är markens reflektans, vilken för stadsmiljöer kan sättas till värdet 0,2. Enheten 

                                                           
488 Baserad på Duffie & Beckman, 1991, s. 13-15. 
489 Duffie & Beckman, 1991, s. 13-15. 
490 Ibid. 



87 
 

för strålningen är i samtliga fall W/m2. 

𝐼𝑜,𝑛 = 1367 (1 + 0,033𝑐𝑜𝑠 (
360𝑛

365
))     (5) 

Den totala solinstrålningen (I) mot solcellen få sedan som summan av det direkta, diffusa och 

markreflekterade ljuset: 491 

𝐺 = 𝐺𝑠 + 𝐺𝑑 + 𝐺𝑔   

I simuleringsmodellen implementerades de ovan angivna formlerna för beräkning av solinstrålning i 

matlabfunktioner och programkoden för dessa återfinns i slutet av simuleringskapitlet. Modellens 

beräknade solinstrålning jämfördes även med uppmätta data och resultatet av jämförelsen återfinns 

under rubriken Validering i denna simuleringsbilaga.  

15.1.2.2 Solvärme 

Solvärmepaneler består av solfångare som absorberar solinstrålning och sedan avger energin i form 

av värme. En del av värmen överförs till det vatten som är solfångarens värmebärare men en del 

värme går även förlorad i form av värme som leds bort genom solfångarens sidor samt konvektion. 

Inte heller allt solljus absorberas utan en del reflekteras bort.492 För beräkning av den värmeeffekt 

solfångaren levererar till vattnet som den värmer upp används ekvation nr 6. 

𝑄 = 𝐴(𝜏𝛼)𝐹′𝐺 − 𝐴𝐹′𝑈(𝑇𝑚 − 𝑇𝑜𝑚𝑔) = 𝜂0𝐴𝐺 − 𝐴𝐹′𝑈(𝑇𝑚 − 𝑇𝑜𝑚𝑔)   (6) 

Där Q är den nyttiga värmeenergin som solfångaren levererar [W], G är solinstrålningen mot 

solfångaren [W/m2], A är solfångarens absorbatorarea [m2] och (τα) är den effektiva 

transmissionsabsortionsansprodukten. U är värmeövergångskoefficienten [W/(m2K)] och F’ kallas 

verkningsgradsfaktor. Produkten mellan F’ och (τα) betecknas η0. Tomg är omgivningens temperatur 

[ᵒC] och Tm är medeltemperaturen hos vätskan solångaren värmer [ᵒC] (medelvärdet mellan vätskans 

temperatur vid in- och utlopp till solfångaren).493 Medeltemperaturen för värmebärande vätskan i 

solfångaren har satts till 50ᵒC i enlighet med att detta är vanligt för typgodkända solfångare och ett 

specifikt exempel på en solvärmepanel i anslutning till en badanläggning.494 495  

Enligt ekvation 6 fås att sambandet mellan Q/AG och (Tm - Tomg)/AG är linjärt med lutningen F’U och 

skärningspunkten vid noll temperaturdifferens är η0. För en given solfångare och solinstrålning kan 

därmed värdena för η0 och F’U erhållas grafiskt, se figur 9.496 

                                                           
491 Alexandra Nikoleris, 2011, Solenergi och vätgas – ett demonstrationsprojekt, Lunds tekniska högskola. 
492 Göran Sidén, 2009, Förnybar Energi, Studentlitteratur, s. 22-23. 
493 Bengt Hellsträm & Håkan Håkansson, 2004, Mätning av verkningsgradsfaktorn F’, Lunds tekniska högskola. 
494 Ibid. 
495 Alina Jacobsson, 2012, Solvärme till Östersunds Rehabcentrums terapibad, Umeå Universitet. 
496 Apricus AP, 2005, Apricus AP Solar Collector Specifications, Focus Technology 
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Figur 9. Solfångarens effektkurva 

15.1.2.3 Solceller 

15.1.2.3.1 Fysiken bakom solceller 

Elektroner i en atom kan endast befinna sig i bestämda tillåtna energitillstånd. Valenselektronernas 

grundtillstånd kallas valensbandet och ovanför detta finns ledningsbandet där elektronerna är fritt 

rörliga. Mellan valensbandet och ledningsbandet finns otillåtna energinivåer som tillsammans kallas 

bandgap. Om en elektron tillförs tillräckligt mycket energi, exempelvis från solljus, kan den övervinna 

bandgapet och exciteras till ledningsbandet. Solceller består av halvledande material, där bandgapet 

är av sådan storlek att elektroner kan hoppa över det under inverkan av solljus. Det finns två bidrag 

till strömmen i en halvledare. Ett bidrag fås från rörelsen hos elektronerna i ledningsbandet men 

även elektroner som hoppar mellan olika tillstånd nere i valensbandet bidrar. Elektronernas rörelse i 

valensbandet beskrivs enklast som att hålen (avsaknad av elektron) betraktas som positiva 

laddningar som rör sig.497 

Grunden i en solcell är pn-övergången. Denna består av en sida med p-dopad halvledare och en sida 

med n-dopad halvledare. Dopning innebär att det tillförs främmande atomer (kallade störatomer) i 

halvledarens kristallstruktur. Vid n-dopning har störatomerna en extra valenselektron jämfört med 

halvledarens atomer och denna elektron har en högre energinivå så att den redan vid 

rumstemperatur kan hoppa upp i ledningsbandet. Vid p-dopning har de en valenselektron för lite, 

det vill säga ett extra hål som kan hoppa ner till valensbandet.498 Innan p- och n-sidan förs samman 

råder en situation där samtliga störatomers extra elektroner respektive hål hoppat till 

ledningsbandet respektive valensbandet, vilket kallas fullständig störledning (se figur 10).499 

När p- och n-sidan sedan förs samman i en pn-övergång kommer två drivkrafter att verka på 

laddningsbärarna; diffusion och drift i elektriskt fält. På n-sidan finns ett överskott av elektroner i 

ledningsbandet jämfört med p-sidan och detta orsakar diffusion av elektroner till p-sidan där 

elektronerna sedan hoppar ner till valensbandet (kallat rekombination). Hålen diffunderar omvänt. 

Diffusionen orsakar en laddningsförskjutning mellan sidorna (eftersom laddningsbärarna lämnar kvar 

joner på sin ursprungliga sida) och i den så kallade utarmningsregionen mellan n- och p-sidan uppstår 

                                                           
497 Soteris, Kalogirou, 2009, Solar Energy Engineering - Processes and Systems, Academic Press, s. 470-477. 
498 Kalogirou, 2009, s. 470-477. 
499 Julian, Chen, 2011, Physics of Solar Energy, John Wiley & Sons, s.164-168. 
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ett elektriskt fält. De elektroner som exciteras till ledningsbandet på p-sidan kommer under inverkan 

av detta elektriska fält att driva över till n-sidan. Även hålen driver i det elektriska fältet men i 

omvänd riktning. Rörelsen beskrivs i figur 10.500 En enskild solcell ger en spänning på ca 0,5 V.501 

Figur 10. Rörelser som bidrar till ström vid en pn-övergång.502 

15.1.2.3.2 Solcellsekvationen 

Den ström som orsakas av diffusionsrörelsen kallas rekombinationsström och den som orsakas av 

drift i det elektriska fältet kallas genereringsström (beskrivna i förra avsnitet). Utan yttre påverkan 

kommer det att råda jämvikt mellan bidragen från diffusion och drift i elektriskt fält, det vill säga 

ingen nettoström. Om en spänning ligger över pn-övergångens terminaler rubbas dock balansen. En 

yttre spänning ändrar rekombinationsströmmen ty den påverkar möjligheterna till diffusion men 

däremot ändras inte genereringsströmmen ty bandgapet förändras inte. Resultatet blir en 

likriktardiod vilken beskrivs av diodekvationen, ekvation nr 7.503  

𝐼𝐷 = 𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1)     (7) 

Där ID är diodströmmen [A], q är elektronladdningen [e], kB är Boltzmanns konstant 8,617*10-5 

[eV/K], T är solcellstemperaturen [K] och V är spänningen [V] över dioden. I0 är storleken på 

diffusionsströmmen vid jämvikt (det vill säga utan pålagd spänning V) [A], vilket är detsamma som 

genereringsströmmen vid jämvikt med omvänt tecken. I0 är även strömmen då dioden backspänns 

                                                           
500 Chen, 2011, s.164-175. 
501 Johanna Ivarsson, 2011, Solceller för flerbostadshus en teknisk rapport för HFAB, Högskolan i Halmstad. 
502 Baserad på Chen, 2011, s. 164-175. 
503 Chen, 2011, s. 164-175. 
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kraftigt (stor negativ spänning V). I0 är en konstant som dock skiljer sig mellan olika temperaturer.504 
505 Ekvation 7 illustreras i figur 11 nedan.  

 

Figur 11. Ström och spänning för likriktardiod.506 

Speciellt för en solcell är att ljuset exciterar elektroner och detta bidrar med den så kallade 

fotoströmmen (i samma riktning som genereringsströmmen, vilket innebär motriktat diodströmmen 

ID). Genom att komplettera diodekvationen med den ljusgenererade strömmen och inkludera den 

inre resistansen i solcellen fås solcellsekvationen, ekvation 8, eller om bidraget från inre resistansen 

försummas fås en variant av solcellsekvationen, ekvation 9.507 

 𝐼 = 𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜 − 𝐼𝐷 = 𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜 −  𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1) −
𝑉+ 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
    (8) 

 𝐼 = 𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜 − 𝐼𝐷 = 𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜 −  𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1)         (9) 

Där ID är diodströmmen [A], q är elektronladdningen [eV], kB är Boltzmanns konstant 8,617*10-5 

[eV/K] och T är solcellstemperaturen [K]. V är spänningen mellan solcellens terminaler och I0 är 

backspänningsströmmen för solcellen (vilket innebär strömmen då solcellen påläggs en kraftig 

negativ spänning i mörker), se figur 11. Rs och Rp [Ω]är representationer av solcellens inre resistans i 

form av en serieresistans respektive en parallellresistans.508 Normalt är Rs mycket liten i förhållande 

till Rp, för att minimera de resistiva energiförlusterna inuti solcellen. Solcellens inre serieresistans är 

även mycket liten i förhållande till den last som solcellen driver.509 Utifrån modelltester på ett antal 

solpaneler (i storleksordningen av tomgångsspänning på 20-40 V och kortslutningsström på runt 8 A) 

                                                           
504 Kalogirou, 2009, s.477. 
505 Carl Nordling & Jonny Österman, 2006, Physics Handbook, Studentlitteratur, s. 12-15. 
506 Baserad på Kalogirou, 2009, s.477. 
507 Soteris s.474-478. 
508 Chen s. 174-182. 
509 Soteris 476-478. 
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kan Rs approximeras med värdet 0,001 Ω per seriekopplad solcell i panelen och Rp med 100 Ω per 

panel.510 På grund av detta kommer de inre resistanserna att försummas i denna studies beräkningar, 

således är ekvation 9 den variant av solcellsekvationen som kommer att användas. 

15.1.2.3.3 IV-kurvan och dess parametrar 

Sambandet mellan ström och spänning enligt solcellsekvationen, ekvation 9, har det typiska 

utseende som visas i figur 12 nedan och kallas IV-kurvan. IV-kurvan och ekvation 9 gäller vid varje 

given fix temperatur och solinstrålning. För en högre temperatur förskjuts IV-kurvan åt vänster (mot 

lägre spänning) och vid ökad solintrålning förskjuts IV-kurvan istället uppåt (mot högre ström) .511 I 

figur 12 markeras även några av de mått som används för att specificera en solcells egenskaper; 

kortslutningsström, tomgångsspänning och maxeffektpunkt. Kortslutningsströmmen (Isc) är 

strömmen då spänningen över solcellens terminaler är noll. Tomgångsspänningen, eller 

öppenkretsspänningen, (Voc) är den spänning som solcellen har då strömmen är noll. 

Maxeffektpunkten (mp) är den kombination av ström och spänning (Imp och Vmp) där solcellens effekt 

maximeras, för en given temperatur och solinstrålning.512 

 

Figur 12. IV-kurvan för solceller513 

15.1.2.3.4 Beräkning av maxeffekt samt I0 utifrån Voc och Isc 

Genom att sätta spänningen V till noll i ekvation 9 fås att Ifoto är lika med Isc. Sedan används 

ekvationen vid spänningen Voc där strömmen I är noll. Genom att lösa ut I0 fås ekvation (10):  

𝐼0 = 
𝐼𝑠𝑐

(𝑒

𝑞𝑉𝑜𝑐
𝑘𝐵𝑇 −1)

       (10) 

Maxeffektpunkten anger den högsta effekt (Pmp) som solcellen kan leverera under rådande 

temperatur- och instrålningsförhållanden samt vilken ström (Imp) och spänning (Vmp) detta innebär. 

Enligt solcellsekvationen, ekvation 9, ges effekten P av: 

                                                           
510 Nikoleris, 2011. 
511 Kalogirou, 2009, s. 482-483. 
512 Chen, 2011, s. 181-184. 
513 Baserad på Kalogirou, 2009, s.476-478. 



92 
 

𝑃 = 𝐼𝑉 = ( 𝐼𝑠𝑐 − 𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1))𝑉     (11) 

Genom att sätta in V = Voc –v (där v är den lilla avvikelsen mellan Vmp och Voc) och använda ekvation 

10 för I0 fås: 

𝑃 = 

(

 
 
 𝐼𝑠𝑐 −

𝐼𝑠𝑐

(𝑒

𝑞𝑉𝑜𝑐
𝑘𝐵𝑇 −1)

(𝑒
𝑞(𝑉𝑜𝑐−𝑣)

𝑘𝐵𝑇 − 1)

)

 
 
(𝑉𝑜𝑐 − 𝑣)  

Detta uttryck förenklas sedan genom att ettorna kan försummas i förhållande till exponentialtermen 

och efter förenkling erhålls: 

𝑃 ≈ 𝐼𝑠𝑐 (1 − 𝑒
−𝑞𝑣

𝑘𝐵𝑇) (𝑉𝑜𝑐 − 𝑣)  

Genom att derivera detta med avseende på v och sedan sätta derivatan till noll fås att villkoret vid 

maxeffektpunkten blir: 514 

𝑒
𝑞𝑣

𝑘𝐵𝑇 = 1 +
𝑞𝑉𝑜𝑐

𝑘𝐵𝑇
   

Vilket innebär att:  

𝑣 =
𝑘𝐵𝑇

𝑞
𝑙𝑛 (1 +

𝑞𝑉𝑜𝑐

𝑘𝐵𝑇
  )  

Detta ger slutligen följande uttryck för Vmp och Imp. 

𝑉𝑚𝑝 = 𝑉𝑜𝑐 − 𝑣 = 𝑉𝑜𝑐 −
𝑘𝐵𝑇

𝑞
𝑙𝑛 (1 +

𝑞𝑉𝑜𝑐

𝑘𝐵𝑇
)      (12) 

𝐼𝑚𝑝 = 𝐼𝑠𝑐 (1 − 𝑒
−𝑞𝑣

𝑘𝐵𝑇) =  𝐼𝑠𝑐 (1 −
1

1+
𝑞𝑉𝑜𝑐
𝑘𝐵𝑇

)     (13) 

15.1.2.3.5 Inverkan av solinstrålning samt temperatur på Voc och Isc 

Kortslutningsströmmen ökar linjärt med ökad solinstrålning (samt antar värdet noll då 

solinstrålningen är noll), enligt ekvation 14.515 

𝐼𝑠𝑐(𝐺) =
𝐺

1000
𝐼𝑠𝑐,1000       (14) 

Där G är solinstrålningen mot solcellen [W/m2], Isc(G) är kortslutningsströmmen [A] vid 

solinstrålningen G och Isc,1000 är kortslutningsströmmen [A] vid instrålningen 1000 W/m2. 

Tomgångsspänningen ökar logaritmiskt med solinstrålningen enligt ekvation 15.  

𝑉𝑜𝑐(𝐺) = 𝑉𝑜𝑐,1000 + 𝑘 𝑙𝑛 (
𝐺

1000
)    (15) 

Där G är solinstrålningen mot solcellen [W/m2], Voc(G) är tomgångsspänningen [V] vid 

solinstrålningen G och Voc,1000 är tomgångsspänningen [V] vid instrålningen 1000 W/m2. 

Proportionalitetskonstanten k [V] kan bestämmas genom mätningar vid ett antal olika 

ljusintensiteter.516 Om inget värde för k anges kommer värdet att sättas till 0,05*ns i enlighet med en 

tidigare modellstudie av småskaliga solpaneler (i storlekar på 20-40V Voc och cirka 8A Isc), där ns är 

antalet seriekopplade solceller i panelen.517  

                                                           
514 Chen 181-184. 
515 Ibid. 
516 Ibid. 
517 Ibid. 
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Hur kraftigt Voc och Isc ändras med temperaturen fås från den aktuella solcellstillverkaren.518 Ett sätt 

för leverantören att ange temperaturberoendet är med koefficienterna (TCIsc) och (TCVoc) och detta 

är den metod som används i denna studie. Koefficienterna förhåller sig till ändringen i 

tomgångsspänning och kortslutningsström enligt ekvation 16 och 17. 
𝑑(𝑉𝑜𝑐)

𝑑𝑇
= (𝑇𝐶𝑉𝑜𝑐)                                               (16) 

𝑑(𝐼𝑠𝑐)

𝑑𝑇
= (𝑇𝐶𝐼𝑠𝑐)                                                                                                                            (17) 

Där Isc är kortslutningsströmmen, Voc är tomgångsspänningen, (TCIsc) är temperaturkoefficienten för 

Isc [A/ᵒC], (TCVoc) är temperaturkoefficineten Voc [V/ᵒC] och T är temperaturen [ᵒC]. 519 

Specifikationer för solceller anges vanligen för standardiserade testförhållanden (STC) vilket innebär 

solcellstemperatur på 25ᵒC, en solinstrålning på 1000 W/m2 vinkelrät modulen och AM 1,5.520 

15.1.2.3.6 Solcellstemperatur 

Vid beräkning av solcellers effektleverans ingår solcellens temperatur som parameter. 

Solcellstemperaturen beror av solinstrålningen och omgivningens temperatur enligt ekvation 18. 

𝑇 = 𝑇𝑜𝑚𝑔 + 𝐶𝐺               (18) 

Där T är solcellstemeraturen, Tomg är omgivningens temperatur, G är solinstrålningen och C är en 

konstant [ᵒC*m2/W]. 521 Värdet på C kan approximeras med 0,3.522  

15.1.2.3.7 Solcellernas inkoppling till last och elektrisk kringutrustning 

För solcellerna ändras läget för arbetspunkten där effektleveransen optimeras (Vmp och Imp) under 

dagen, i takt med att solinstrålningen och solcellstemperaturen varierar.  Vilken spänning och ström 

som solcellen arbetar vid ges av skärningen mellan solcellens IV-kurva och lastens kurva. För att 

utnyttja solcellerna optimalt behöver därför lasten ha en variabel resistans som matchar 

maxeffektpunkten. Hos ett batteri som laddas upp ökar laddningsspänningen successivt och 

batteriets ström- och spänningskurva är mer lämplig i kombination med solceller än en last med fix 

spänning. Om solcellerna inte arbetar vid sin maxeffektpunkt innebär detta att solcellssystemet inte 

kan utnyttjas effektivt och därför är de flesta solcellsanläggningar inte kopplade direkt till lasten utan 

försedda med elektrisk utrustning som styr spänningen. Det finns så kallade maximum-power-

trackers som reglerar kretsens impedans så att solcellernas effektleverans maximeras och därefter 

omvandlar spänningen till lastens föredragna spänning. Maximum-power-trackers medför vissa 

effektförluster men verkningsgraden för dessa komponenter kan överstiga 90 %.523 

Det krävs även en växelriktare för att omvandla likströmmen från solcellerna till växelström, vilket är 

nödvändigt för nätanslutna anläggningar och vid växelströmslaster.524 Det är rimligt att uppskatta 

växelriktarens verkningsgrad till runt 95 %.525 De resistiva förlusterna i solcellsanläggningens kablar 

minimeras om kablarna är så korta som möjligt och dimensionerade för den ström anläggningen ger. 

                                                           
518 Nikoleris, 2011. 
519 Ibid. 
520 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007, Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar, 
Switchpower 
521 Duffie & Beckman, 1991, s. 779-781. 
522 Martin Green, 1998, Solar Cells, University of New South Wales, s. 114. 
523 Duffie & Beckman, 1991, s. 781- 785. 
524 Ibid. 
525 Niklas Högnert & Daniel Pettersson, 2013, Undersökning av förlustförändringar i lågspänningsnät uppkomna 
av mikroproduktion med solceller, Högskolan Väst. 
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Solcellssystem bör utformas så att förlusterna i kablarna inte blir större än 3 %.526 I denna studies 

beräkningar antas att solcellsanläggningen har elektrisk utrustning som optimerar driften så att 

spänningen och strömmen ligger nära maxeffektpunkten. Den elektriska utrustningen antas ha de 

verkningsgrader som angivits ovan om inget annat specificeras i form av indata. I denna simulering 

har inverkan av skuggning inte inkluderats. Skuggbilden är komplicerad att modellera då den ändras 

under dagen och beror på utseendet hos stadsbilden omkring solcellsanläggningen. Genom att 

kartlägga skuggbilden på den aktuella platsen och installera bypass-dioder i kritiska skuggpartier kan 

inverkan av skuggning minskas.527  

15.1.3 Översiktliga kostnadsberäkningar 

Vid bedömning av lönsamhet i denna studie gäller nedanstående värden. Lönsamhetsberäkningen i 

denna studie har förenklats genom att bland annat exkludera investeringsstöd för solceller, 

eventuella avgifter vid nätanslutning samt möjligt införande av nettodebitering. 

 Kalkylräntan är 7 %. 

 6 % avkastningskrav på egna pengar då åtgärd görs.  

 4 % prisutveckling (årlig procentuell ökning) för värme och el. 

 Elpris 2013 är 1,3 kr/kWh rörligt pris inkl. moms. 528  

 Fjärrvärmepris: Vattenfalls ordinarie taxor, enligt 2012 års pris 0,8 kr/kWh.529 

 Annuitetskalkyl används.  

 Återbetalningstid och nettonuvärden redovisas.530 

 Inflationen sätts till 2 %.531  

 Restvärdet sätts till noll.532 

Lönsamheten avgörs av annuiteten och beräknas enligt följande formler. Känslighetsanalyser görs 

genom att variera vissa variabler. I alla energipriser har prisutvecklingen inkluderats och anges som 

ett medelvärde av det totala värdet under den ekonomiska livslängden. Vid beräkning av 

hyresinkomster har hänsyn inte tagits till hyreshöjningar. Om avkastningskravet är uppfyllt går inte 

att avgöra, då information om hur mycket kapital som är eget, främmande och bundet inte är 

tillgängligt. 

15.1.3.1 Annuitet 

Nuvärde beräknas enligt: 

𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 = (𝒉𝒚𝒓𝒆𝒔𝒊𝒏𝒌𝒐𝒎𝒔𝒕𝒆𝒓 − 𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅) × 𝒏𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓    ( 1) 533 

Nettonuvärde beräknas enligt: 

𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐𝒏𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 =  𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅      ( 2) 534 

                                                           
526 SolEl-programmet Energimyndigheten, 2007. 
527 Ibid. 
528 Tomas Nordqvist, Energisamordnare UppsalaHem AB, 2013-04-23 (muntlig källa) 
529 Nils Holgersson Gruppen, 2012-09-25, Fjärrvärme – länsvis, http://www.nilsholgersson.nu/undersoekning-
2012/fjaerrvaerme/laensvis/ 
530 Tomas Nordqvist, Energisamordnare UppsalaHem AB, 2013-04-23 (muntlig källa) 
531 Sveriges Riksbank, 2012-04-11, Inflationsmålet, 
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Inflationsmalet/ 
532 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
533 Per-Hugo Skärvad & Jan Olsson, 2011, Företagsekonomi 100, Liber, upplaga 15 

http://www.nilsholgersson.nu/undersoekning-2012/fjaerrvaerme/laensvis/
http://www.nilsholgersson.nu/undersoekning-2012/fjaerrvaerme/laensvis/
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Inflationsmalet/
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Med annuitet menas investeringskostnaden omräknad till en årlig kostnad utifrån kalkylräntan och 

ekonomisk livslängden på åtgärden. Annuiteten fås genom att ta investeringskostnaderna 

multiplicerat med annuitetsfaktorn.535  

𝑨𝒏𝒏𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕 = 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐𝒏𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆
𝒌𝒂𝒍𝒌𝒚𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂

𝟏−(𝟏+𝒌𝒂𝒍𝒌𝒚𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂)−𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒔𝒌 𝒍𝒊𝒗𝒔𝒍ä𝒏𝒈𝒅
   ( 3) 

Investeringen är lönsam om annuiteten är större än noll.536  

15.1.3.2 Driftnetto 

Årligt driftsnetto beräknas enligt: 

𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 = 𝒉𝒚𝒓𝒆𝒔𝒊𝒏𝒌𝒐𝒎𝒔𝒕𝒆𝒓 − (𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 +  𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅) − 𝒂𝒏𝒏𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕     
( 4) 537 

15.1.3.3 Nusummefaktor 

Beräknas eller avläses från tabell. Beror på kalkylräntan och livslängden. Används till att omräkna 

framtida årlig kostnad till ett nuvärde. Nusummefaktorn kan beräknas enligt: 

𝑵𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 =
𝟏−(𝟏+𝒓)−𝒏

𝒓
     ( 5) 

där r är kalkylräntan och n är ekonomiska livslängden i år. 538 

15.1.3.4 Återbetalningstid 

Investeringens återbetalningstid beräknas enligt:  

Å𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒊𝒅 =  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅

𝑩𝒆𝒔𝒑𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈
           ( 6) 539 

15.1.3.5 Annuitetsfaktor 

Annuitetsfaktorn beräknas enligt:  

𝑨𝒏𝒏𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 =
𝒌

𝟏−(𝟏+𝒌)−𝒏
        ( 7) 

där n är ekonomiska livslängden i år och k är kalkylräntan minus inflation och energiprisökning.540  

15.1.3.6 LCC-analys 

Livscykelkostnaden med nuvärdesmetoden beräknas enligt: 541 

𝑳𝑪𝑪𝒕𝒐𝒕 = 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 + 𝑳𝑪𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 + 𝑳𝑪𝑪𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍    ( 8) 

där 

                                                                                                                                                                                     
534 E-conomic, 2013-05-24, Nuvärde – vad är Nuvärde?, http://www.e-
conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/nuvaerde 
535 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
536 Ibid. 
537 Ibid. 
538 Ibid. 
539 Jennifer Närklin & Johanna Turesson, 2012, Solceller i Kv. Frodeparken, KTH 
540 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
541 Energihandboken, 2007-04-11, Livscykelkostnad, 
http://energihandbok.se/x/a/i/10246/Livscykelkostnad.html 

http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/nuvaerde
http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/nuvaerde
http://energihandbok.se/x/a/i/10246/Livscykelkostnad.html
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𝑳𝑪𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 = å𝒓𝒍𝒊𝒈 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 × 𝒏𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓𝒏    ( 9) 

𝑳𝑪𝑪𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍 = å𝒓𝒍𝒊𝒈 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 × 𝒏𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓𝒏   ( 10) 

15.1.4 De olika simuleringsexemplen 

15.1.4.1 Exempel 1: Frodeparken 

Frodeparken är ett av Uppsalahems nybyggnationsobjekt med 70 lägenheter samt en förskola. 

Fastigheten har en välvd solcellsfasad, se figur 13, med 1200 byggnadsintegrerade solcellspaneler 

centrerad kring söder.542   

 

Figur 13: Frodeparken 

Följande simuleringar har genomförts på Frodeparken: 

 Stor solcellsanläggning - 462 paneler  

o Fall 1: Anläggningens installerade toppeffekt från solcellerna är dimensionerad för 

att täcka medeleffektförbrukningen för fastighetselen och medeleffektförbrukningen 

för hyresgästelen. Anläggningen är försedd med 12 stycken blysyrabatterier. 

Batteriernas dimensioneras så att den maximala effekten tillsammans med 

minimiförbrukningen för fastigheten blir anläggningens toppeffekt (vid STC).  

o Fall 2: En lika stor solcellsanläggning som i fall 1 används istället enbart för 

fastighetselbehovet och förses med en större batteribank på 30 batterier. Solcellerna 

kan då vid STC producera hela dygnsbehovet under 12 timmar. Batteribankens 

lagerkapacitet är 93,6 kWh vilket enligt simuleringarna är tillräckligt för att lagernivån 

sällan skall överskridas. 

 Liten solcellsanläggning – 158 paneler. Solanläggningens installerade effekt dimensioneras så 

att toppeffekten vid STC motsvarar det konstanta fastighetselbehovet. Därmed behövs inget 

batteri.  

o Fall 3: Anläggningens monteras på fasaden. 

o  Fall 4: Anläggningen monteras på taket med den optimala vinkeln 42 grader. 

                                                           
542 Uppsalahem, Uppsalahem bygger Frodeparken med Nordens största solcellsfasad, 
http://www.uppsalahem.se/Nyheter/2011/Uppsalahem-bygger-Frodeparken-med-Nordens-storsta-
solcellsfasad/ , 2013-05-28 

http://www.uppsalahem.se/Nyheter/2011/Uppsalahem-bygger-Frodeparken-med-Nordens-storsta-solcellsfasad/
http://www.uppsalahem.se/Nyheter/2011/Uppsalahem-bygger-Frodeparken-med-Nordens-storsta-solcellsfasad/
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15.1.4.1.1 Antaganden vid simulering  

I tabell 1 och 2 nedan visas en översikt av de värden på inparametrar som användes vid simuleringen 
i exemplet med Frodeparken.  

Tabell 5: Specifikationer för solcellspanelerna är baserad på anbud för anläggningen på Frodeparken 

Verkningsgrad för kablar och 
powertracker [%] 

90 Se beräkningsavsnittet för solceller 

Verkningsgrad växelriktare [%] 98 Specifikationer för Tripower-
växelriktare från SMA. 

Temperaturkoefficient spänning [V/K] -0,219 Modellspecifikationer Q.SMART CIGS 
Solar Module 85 från Q-cell. Tunnfilm 

Temperaturkoefficient ström [A/K] 0,000168 Modellspecifikationer Q.SMART CIGS 
Solar Module 85 från Q-cell. Tunnfilm 

Kortslutningsspänning [V] 73,1 Modellspecifikationer Q.SMART CIGS 
Solar Module 85 från Q-cell. Tunnfilm 

Kortslutningsström [A] 1,68 Modellspecifikationer Q.SMART CIGS 
Solar Module 85 från Q-cell. Tunnfilm 

Antal seriekopplade celler per panel 135 Baserat på modellspecifikationer 
Q.SMART CIGS Solar Module 85 från 
Q-cell. Tunnfilm samt att enskild 
solcell ger cirka 0,5 V. 

Solinstrålning för Uppsala Tabelldata på 
timbasis för år 
2012 

Annica Nilsson, Uppsala universitet, 
data behandlat med Meteonorm. 

Utetemperatur för Uppsala Tabelldata på 
timbasis för år 
2012 

Annica Nilsson, Uppsala universitet, 
data behandlat med Meteonorm. 

 
Tabell 6: Produktspecifikationer för batteriet (RA12-260D, 12 V blysyrabatteri) används för att simulera batteriet 

Maximal lagringskapacitet per batteri 
[kWh] 

3,12 Modellspecifikation för RA12-260D, 
12 V blysyrabatteri 

Maximalt effektuttag per batteri [W] 936 Modellspecifikation för RA12-260D, 
12 V blysyrabatteri 

Verkningsgrad batteri [%] 80 Victron energy blue power  

Laddningstimmar på dygnet Tabell som 
anger när 
inlagring får ske 

Antagande om när upp- och 
urladdning skall ske 

 

Från fastighetsdata gällande Frodeparken antas fastighetselen antas vara konstant 13,45 kW. Baserat 

på utseendet hos elanvändningen över en vecka för en villa med fjärrvärme543 antas hyresgästelen 

variera som en sinuskurva med perioden 12 timmar centrerad kring medeleffekten och svängningens 

amplitud är 70 % av medeleffekten. För Frodeparken är medeleffekten för hyresgästelen 25,83 kW, 

                                                           
543 Stridh & Hedström, 2011. 
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vilket ger ett minibehov på 7,75 kW för hyreselen. Det totala minimibehovet för fastigheten blir 

därmed cirka 21,2 kW. Behovet av elektricitet (exklusive uppvärmning) varierar inte över året.544 

Vid den lilla solcellsanläggningen (158 paneler) är den installerade toppeffekten 13.4 kW och ger en 

toppleverans på ca 12 kW vid 1000 W/m 2. Då detta är mindre än det konstanta fastighetselbehovet 

behövs inga batterier i fall 3 och fall 4. 12 batterier antas användas i anläggningen i fall 1.  

Laddningskapaciteten blir då 12*3.12 kWh = 37.44 kWh. 

Fasaden mot söder är 900m2 stor och den solcellsfasad som finns där idag är 675 m2.545 

Fasaden är hästskoformad och placerad i söderläge och antas utifrån ritningar över byggnaden uppta 

en vinkel på 60 grader. Vid simulering uppskattas därför en tredjedel av panelerna vara placerade i 

rakt söderläge, en tredjedel 15 grader öst- och en tredjedel 15 grader väst om rakt söderläge. Då 

panelerna är placerade på fasaden är vinkeln mot horisontalplanet 90 grader. I fallet då 

solcellspanelerna är placerade på taket sätts de med den optimala vinkeln för Uppsala, 42 grader 

mot horisontalplanet.546 

Byggandens mått uppskattades från ritningarna över fastigheten till bredden 12,6 m och längden 87 

m. Längden är mindre än den långa bågen men aningen längre än den korta bågen (fasighetens 

långsidor), vilket medför att värdet är något lågt räknat. Takytan approximeras som en rektangel med 

ytan 1 100 m2. Taket modelleras liksom fasaden som tre plan (367 m2/st) med samma vridning som 

för fasaden. Frodeparken har i sin nuvarande utformning inte ett tak som lämpar sig för solceller. Om 

solceller önskats installeras på taket, hade takets utseende och vinkling kunnat anpassas för detta vid 

design av byggnaden. Solcellspanelerna tar vid den stora anläggningen upp arean 351m2 och vid den 

mindre anläggningen 120 m2. 

15.1.4.1.2 Simuleringsresultat - Frode 

15.1.4.1.2.1 Fall 1: Stor solcellsanläggning för att täcka minimibehovet av fastighetsel och 

hyresgästel. 

Solelproduktionen för den stora solcellsanläggningen vars toppeffekt skall täcka 

medeleffektförbrukningen för fastighets- och hyresgästelen visas i figur 14. Den ackumulerade 

solproduktionen över året uppgår till 37 600 kWh. 

Följande ackumulerade värden erhölls vis simuleringen: 

 Köpt el med solceller: 307 000 kWh 

 Köpt el utan solceller: 344 000 kWh  

 Minskat elbehov: 37 000 kWh, vilket motsvarar 80 100 kr 

 Utnyttjandegrad 98 % 

Med utnyttjandegrad menas den andel av den producerade solelen som kan utnyttjas i byggnaden. 

                                                           
544 Åsa Wahlström et.al, 2012, Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet – en nulägesanalys, 
BEBO. 
545 Uppsalahem, Frodeparken, http://www.uppsalahem.se/PageFiles/5089/fakta-frode.pdf, 2013-05-28 
546 Solel-programmet Elforsk, 2012, SolEl-programmet 2008-2011 – Slutrapport 

http://www.uppsalahem.se/PageFiles/5089/fakta-frode.pdf
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Figur 14: Solelproduktion storsolcellsanläggning för fastighetsel och hyresgästel 

Batteribankens upp- och urladdningsmönster visas i figur 15: och dess lagringsnivå visas i figur 16. 

 

 

Figur 65: Uppladdning av batteribanken för fastighetsel och hyresgästel 
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Figur 16: Lagringsnivå i batteribanken för fastighetsel och hyresgästel 

15.1.4.1.2.1.1 Kostnadsanalys 

Investeringskostnader för solcellsanläggningen har baserats på uppgifter från Uppsalahem, men 

korrigerats till 462 solcellspaneler istället för 1181. 547 Dessutom inkluderas 30 stycken batterier som 

kostar 2090 kr styck. 548 Underhållsandel av investeringen antas vara 1 %, då solceller kräver lite 

underhåll. Besparingen fås från simuleringen och är den el som inte behöver köpas. Driftkostnaden 

beräknas enligt uppgifter från Uppsalahem och inkluderar hyresgästel. 549 Solcellernas ekonomiska 

livslängd sätts till 25 år550 och batteriets livslängd är 10 år, 551  vilket medför att 30 totalt stycken 

batterier behövs under anläggningens ekonomiska livslängd. Hyresinkomster (utan hyreshöjningar) 

fås från Uppsalahem. 552 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 278 627 kr 

 Nettonuvärde: 96 475 668 kr 

 Återbetalningstid: 12,4 år 

 Total livscykelkostnad: 12 700 926 kr 

 Besparing: 80 127 kr/år 

                                                           
547 Direct Energy Sweden AB, 2012, Anbud: Solcellsanläggning på kvarteret Frodeparken 
548 Solar E-store, 2013-05-28, RA12-260D, http://www.solarestore.co.uk/ra12-260d-12v-260ah-182-p.asp 
549 Skanska Sverige AB, 2012, Energiberäkning IDA kvarteret Frodeparken 
550 Energimyndigheten, 2013-05-28, Solceller håller i minst 25 år, 
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2006/Solceller-haller-i-minst-
25-ar/ 
551 Solar E-store, 2013-05-28, RA12-260D 
552 Uppsalahem AB, 2013-05-28, Inflyttningsetapper, http://www.uppsalahem.se/nyahem/Uthyrning-
pagar/frodeparken/Frodeparken-resecentrum/Inflyttningsetapper/ 

http://www.solarestore.co.uk/ra12-260d-12v-260ah-182-p.asp
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2006/Solceller-haller-i-minst-25-ar/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2006/Solceller-haller-i-minst-25-ar/
http://www.uppsalahem.se/nyahem/Uthyrning-pagar/frodeparken/Frodeparken-resecentrum/Inflyttningsetapper/
http://www.uppsalahem.se/nyahem/Uthyrning-pagar/frodeparken/Frodeparken-resecentrum/Inflyttningsetapper/
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15.1.4.1.2.2 Fall 2: Stor solcellsanläggning fastighetsel 

Solelproduktionen för den stora anläggningen för fastighetselbehovet visas i figur 17 ackumulerad 

solelproduktion över året är 37 600 kWh. 

Följande ackumulerade värden erhölls vis simuleringen: 

 Köpt el med solceller: 82 500 kWh 

 Köpt el utan solceller: 117 800 kWh 

 Minskat elbehov: 35 300 kWh, vilket motsvarar 76 400 kr 

 Utnyttjandegrad 94 % 

 

Figur 17: Solelproduktion för fastighetsel 

Batteribankens upp- och urladdningsmönster visas i figur 18 och dess lagringsnivå visas i figur 19. 

 

Figur 18: Upplddning av batteribanken för fastighetsel 
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Figur 19: Lagringsnivå i batteribanken för fastighetsel 

15.1.4.1.2.2.1 Kostnadsanalys 

Investeringskostnader för solcellsanläggningen är desamma som i fall 1 men med skillnaden att 

antalet batterier är större. Hyresinkomster, underhållsandel av investeringen och besparing fås på 

liknande sätt som ovan. Driftkostnaden beräknas enligt uppgifter från Uppsalahem och inkluderar 

endast fastighetsel. 553 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 760 635 kr 

 Nettonuvärde: 102 092 791 kr 

 Återbetalningstid: 14,2 år 

 Total livscykelkostnad: 6 933 631 kr 

 Besparing: 76 445 kr/år 

15.1.4.1.2.3 Fall 3: Liten solcellsanläggning på fasad 

Solelproduktionen för den lilla anläggningen med solcellspanelerna placerad på fasaden visas i Figur 

20. Den ackumulerade solelproduktionen över året uppgår till 12 900 kWh. 

 

Följande ackumulerade värden erhölls vis simuleringen: 

 Köpt el med solceller: 105 000 kWh 

 Köpt el utan solceller: 117 800 kWh 

 Minskat elbehov: 12 800 kWh, vilket motsvarar 27 700 kr 

 Utnyttjandegrad 99 % 

 

                                                           
553 Skanska Sverige AB, 2012 
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Figur 20: Solelproduktion fasadmonterade solceller 

15.1.4.1.2.3.1 Kostnadsanalys 

Grunderna för kostnadsberäkningarna är desamma som i fall 2 med skillnaden att kostnaden för 

batterier utgår. 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 826 518 kr 

 Nettonuvärde: 102 860 556 kr 

 Återbetalningstid: 11,5 år 

 Total livscykelkostnad: 6 076 394 kr 

 Besparing: 27 720 kr/år 

15.1.4.1.2.4 Fall 4: Liten solcellsanläggning på tak 

Solelproduktionen för den lilla anläggningen med panelerna placerade på taket visas i figur 21. Den 

ackumulerade solcellsproduktionen över året uppgår till 17 500 kWh. 

Följande ackumulerade värden erhölls vis simuleringen: 

 Köpt el med solceller: 101 000 kWh 

 Köpt el utan solceller: 117 800 kWh 

 Minskat elbehov: 16 800 kWh, vilket motsvarar 36 800 kr 

 Utnyttjandegrad 96 % 
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Figur 21: Solelproduktion takmonterade solceller 

15.1.4.1.2.4.1 Kostnadsanalys 

Grunderna för kostnadsberäkningarna är desamma som i fall 3. 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 826 520 kr 

 Nettonuvärde: 102 860 581 kr 

 Återbetalningstid: 8.6 år 

 Total livscykelkostnad: 6 076 368 kr 

 Besparing: 36 815 kr/år 

15.1.4.1.2.4.2 Jämförelse mellan fall 3 och fall 4. 

I figur 22 visas en jämförelse av solelproduktionen mellan tak- och fasadmonterade paneler. 
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Figur 22. Jämförelse av solelproduktion mellan tak- och fasadmonterade paneler 

15.1.4.2 Exempel 2: Kilsgärdesvägen 3A-3B 

Kilsgärdesvägen 3A-3B är ett av Uppsalahems förnyelseobjekt. Simuleringen av Kilsgärdesvägen är 

uppdelad i fyra olika fall. Två fall med simulering av elproduktion i form av solceller och två fall med 

simulering av värmeproduktion i form av solfångare.   

 Simulering med solceller 

o Fall 1: Anläggning med 22 solcellspaneler och 5 batterier. Solcellerna kan då vid STC 

producera hela dygnsbehovet under 12 timmar och batteribankens lagerkapacitet är 

tillräcklig för att lagernivån sällan skall överskridas enligt simuleringarna. 

o Fall 2: simulerades med 7 solcellspaneler och 0 batterier. Anläggningen är 

dimensionerad för att solcellernas toppeffekt skall kunna täcka fastighetselbehovet.  

 Simulering med solvärme. I båda fallen dimensioneras anläggningarna för att täcka en del av 

fastighetens värmebehov samt allt behov för uppvärmning av varmvatten.  

o Fall 3: Simulerades med 38 solvärmepaneler och med en ackumulatortank på 5 m3. 

Anläggningen dimensionerades för att täcka 25 % av fastighetens värmebehov, 

utefter ett liknande projekt gjorts i Stockholm som referens.554 Denna simulering 

genomfördes också med en dubbelt så stor ackumulatortank (10 m3). 

                                                           
554 Lundh, 2009. 
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o Fall 4: Simulerades med 19 solvärmepaneler och med en ackumulatortank på 5 m3. 

Anläggningen dimensionerades för ha en lägre överproduktion i jämförelse med fall 

3.  

15.1.4.2.1 Antaganden vid simulering 

På grund av avsaknad av data för fastigheten har vissa antaganden gjorts vid simuleringen. Då 

ritningar för Kilgärdsvägen 3A-3B saknades, approximerades byggnadens storlek samt fönsterareor 

utifrån Google maps och Google street view. Dessa värden utnyttjades för de termiska beräkningarna 

av fastigheten. För att beräkna solenergin mot fastigheten uppskattades även byggnadens 

orientering i förhållande till rakt söderläge (0°) genom Google maps, se figur 23  

 

 

 

 

 

Uppmätt data från Uppsalahem, som värmebehov, varmvattenbehov, taklutning, 

fastighetselförbrukning och U-värden för fönster användes.  I tabell 3 kan de olika inputvärdena vid 

simuleringen utläsas. 

Tabell 7 Input till simulering av Kilsgärdesvägen 

Variabel Värde  Källa 

För uppvärmningsbehov av fastigheten   

Utetemperatur för Uppsala Tabelldata på 
timbasis för 2012 

Meteonorm 

Fastighetens uppvärmda yta [m2] 759 BOA och LOA givet från 
Uppsalahem 

U-värde vägg [W/m2 K] 0,411  Boverket, Teknisk status i den 
svenska Bebyggelsen (BETSI), 2010  

U-värde golv [W/m2 K] 0,411  BETSI, antar samma som vägg 

U-värde tak [W/m2 K] 0,36  BETSI 

U-värde fönster [W/m2 K] 1,3  Givet från Uppsalahem  

Solinstrålning för Uppsala Tabelldata på 
timbasis för 2012 

Annica Nilsson, Uppsala 
Universitet, data behandlat med 
Meteonorm 

G-värde fönster [%] 66 Pilkington glasfakta 2009 

Vinkel på tak [o] 22 Givet från Uppsalahem 

Area vägg [m2] 646 Uppskattat med Google maps 

Figur 7: Beskrivning av fastighetens orientering 
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Area golv [m2] 492  Uppskattat med Google maps 

Area tak [m2] 530  Uppskattat med Google maps 

Area fönster [m2] 96  Uppskattat med Google maps 

Area fönster uppdelat i de fyra 
väderstrecken [m2] 

49 NNV 
3,92 NNÖ 
3,92 SSV 
39,2 SSÖ 

Uppskattat med Google maps 

Marktemperatur [o C] 10 Annica Nilsson, Uppsala Universitet 

Varmvatten [l/m2*år] 456 Givet från Uppsalahem 

Varmvattnets temperatur [o C] 60 Antagits värms till 60o för att 
undvika legionella enligt BBR 

Vattnets starttemperatur innan 
uppvärmt [o C] 

6 Grundvattnets temperatur 
Magdalena Lundh, Domestic 
heating with solar thermal, 2009. 

Specifik värmekapacitet vatten 
[J/kg*K] 

4185.5 Physics Handbook 

Volym hus [m3] 3936  

Volym luft som skall bytas [m3/s] 0,3827 Enligt BBR skall 50 % av 

luftvolymen bytas per timme. 

Luftvolymen uppskattas till 70 % av 

den uppskattade volymen för huset 

Specifik värmekapacitet luft [J/kg*K] 1012 Physics Handbook 

Densitet luft [kg/m3] 1,2929  Physics Handbook 

Värmekapacitet hus [J/K] 5149921 Antagande att värmekapaciteten är 

luftvolymens värmekapacitet 

Temperaturreferens [C] 21° SVEBY, Brukarindata för bostäder, 
2012 

Starttemperatur inomhus [C] 21°  Antar att huset är uppvärmt från 

simuleringens start 

Maxeffekt för uppvärmning av huset 

[kW] 

25 Enligt FRICO för u-värde 0,4 W/m2 

Elkonsumtion fastighet [kW] 1,5 Givet från Uppsalahem 

Elkonsumtion hyregäster [kW] 2,6 SVEBY 

Andel av elkonsumtion som tillfaller 
huset i form av värme [%] 

70 SVEBY 

   

För lager   

Volym ackumulatortank [m3] 5 Magdalena Lundh, Domestic 
heating with solar thermal, 2009. 
Samt se avsnittet för beräkningar 
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av solvärme 

Lagringskapacitet per volym [kWh/m3] 70 IEA-ETSAP and IRENA, Thermal 
Energy Storage -Technology Brief, 
2013 

   

För solvärmeproduktion   

Solinstrålning i Uppsala Tabelldata på 
timbasis för 2012 

Annica Nilsson, Uppsala 
Universitet, data behandlat med 
Meteonorm 

Temperatur hos vätskan  [C] 50  

Maximal verkningsgrad solfångare [%] 85 Modellspecifikationer för KCC TZ 

58/30 

Kollektorverkningsgrad   1,771 Modellspecifikationer för KCC TZ 

58/30 

U-värde solfångare [W/m2*K]  1,855 Modellspecifikationer för KCC TZ 
58/30 

Area per solfångare [m2/solfångare] 2,411 absorbator 
4,9 gross 

Modellspecifikationer för KCC TZ 
58/30 

Monteringsvinkel på solfångare 42° Jan Hägg, Uppsalahem 

Riktning för solfångare Sydsydöst -35° 
från syd 

Uppskattat med Google maps 

För solelproduktion   

Verkningsgrad för kablar och 
powertracker [%] 

90 Se beräkningsavsnittet för solceller 

Verkningsgrad växelriktare [%] 95 Se beräkningsavsnittet för solceller 

Temperaturkoefficient spänning [V/K] -0,116 Modellspecifikationer för Zen 
Power 200 

Temperaturkoefficient ström [A/K] 0,0044 Modellspecifikationer för Zen 
Power 200 

Kortslutningsspänning [V] 32,89 Modellspecifikationer för Zen 
Power 200 

Kortslutningsström [A] 8,02 Modellspecifikationer för Zen 
Power 200 

Antal seriekopplade celler per panel 54 Modellspecifikationer för Zen 
Power 200 

Antal paneler 22 för fall 1 
7 för fall 2 

 

   

För batterilagret   
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Maximal lagringskapacitet per batteri 
[kWh] 

3,12 Modellspecifikation för RA12-260D, 
12 V blysyrabatteri 

Maximalt effektuttag per batteri [W] 936 Modellspecifikation för RA12-260D, 
12 V blysyrabatteri 

Verkningsgrad batteri [%] 80 Victron energy blue power  

Antal batterier 5 fall 1 
0 fall 2 

 

Laddningstimmar på dygnet Tabell som anger 
när inlagring får 
ske 

Antagande om när upp- och 
urlagring skall ske 

15.1.4.2.2 Simuleringsresultat-Kilsgärdevägen 

15.1.4.2.2.1 Fall 1 och 2: 

Solelproduktionen för 22 solcellspaneler vars toppeffekt skall täcka medeleffektförbrukningen för 

fastighetselbehovet visas i figur 24. Den ackumulerade solelproduktionen över året var 4890 kWh. 

Figur 25 visar upp- och urladdning för batterilagret till de 22 solcellspanelerna under ett år. I Figur 26 

nedan visas lagersaldo i batterilagret till de 22 solcellspanelerna under ett år. Figur 27 nedan visar 

solelproduktionen från 7 solcellspaneler. 

 
Figur 24 Produktion över ett år med 22 solcellspaneler vinklat 22° och vridna sydsydost  
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Figur 25 Upp- och urladdning under ett år av ett batterilager bestående av 5 st batterier  

 
Figur 26 Lagrad energi i batterilagret under ett år 
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Figure 27 Solelproduktionen under ett år för 7 solceller vinklade 22° och vridna sydsydost  

15.1.4.2.2.1.1 Kostnadsanalys 

15.1.4.2.2.1.1.1 Solceller med batterilagring 

Elbehovet och värmebehovet är enligt uppgifter från Uppsalahem. 555 Investeringskostnaderna har 

uppskattats till 16000 kr per kWt och solcellsmodul ,556 samt 2090 kr per batteri. 557Anläggningen har 

enligt simuleringen 22 stycken solcellsmoduler med vardera 0,2 kWt, samt 5 stycken batterier. 

Eftersom solcellerna har livslängd på 25 år558 och batteriet har livslängd på 10 år,559 beräknas 

kostnaden för 15 stycken batterier då nya batterier behövs efter 10 och 20 år. Underhållsandel av 

investeringen sätts till 1 %, då både solceller och batterier endast kräver lite underhåll. 

Driftkostnaden beräknas utifrån el- och värmebehov. Hyresinkomsterna är enligt uppgifter från 

Uppsalahem, med lokalen och alla lägenheter uthyrda.  

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 458 683 kr 

 Nettonuvärde: 5 344 771 kr 

 Återbetalningstid: 10,3 år 

 Total livscykelkostnad: 2 243 329 kr 

 Besparing: 9896,7 kr/år 

                                                           
555 Uppsalahem AB, 2010 
556 Wahlström et. al, 2012 
557 Solar E-store, 2013-05-28  
558 Energimyndigheten, 2013-05-28  
559 Solar E-store, 2013-05-28 
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15.1.4.2.2.1.1.2 Solceller utan batterilagring 

Grunderna för kostnadsberäkningarna är desamma som i fall 1 men utan kostanden för batterier. 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 465 378 kr 

 Nettonuvärde: 5 423 319 kr 

 Återbetalningstid: 6,5 år 

 Total livscykelkostnad: 2 154 726 kr 

 Besparing: 3 467 kr/år 

15.1.4.2.2.2 Fall 3 och 4: 

Figur 28 nedan visar hur inomhustemperaturen förhåller sig till utomhustemperaturen under ett år. 

 
Figur 28 Inomhus och utomhustemperatur under ett år  

Figur 29 nedan visar husets simulerade värmebehov inklusive varmvatten under ett år. 
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Figur 29 Husets värmebehov under ett år 

Figur 30 nedan visar solvärmeproduktionen för 38 solfångare under ett år.  Den totala produktionen 

blir 562 kWh/m2*år. 

 

 
Figur 30 Solvärmeproduktion under ett år med 38 solfångare vinklade 42° och vridna sydsydost  
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Figur 31 nedan visar skillnaden i lager mellan 38 och 19 solfångare under ett år. Detta visar att 38 

solfångare lagrar in mer energi på våren och hösten jämfört med 19 solfångare. På sommaren är 

skillnaden mindre mellan solfångaranläggningarna. 

 
Figur 31 Skillnad i lager mellan 38 och 19 solfångare under ett år 

Figur 32 nedan visar inlagringen i en ackumulatortank på 5 m3 med 38 solfångare under ett år. 

 
Figure 32 Inlagring i ackumulatortank med 38 solfångare under ett år 
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Figur 33 och 34 nedan visar in och urlagring av energi i en ackumulatortank på 5 m3 för 38 respektive 

19 solfångare.  Inlagringsmönstret för de två anläggningarna har ett liknande utseende, dock är 

effekten högre för den större anläggningen. 

 
Figur 33 In- och urladdning av energi i ackumulatortank med 38 solfångare under ett år 

 
Figur 34. In- och urladdning av energi i ackumulatortank med 19 solfångare under ett år 
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Figur 35 nedan visar den solvärmeproduktion som inte kunde lagras under ett år för 38 och 19 

solfångare. Där framgår att den större anläggningen har ungefär den dubbla överproduktionen. 

 
Figur 35. Ej utnyttjad solvärmeproduktion för 38 och 19 solfångare under ett år 

Figur 36 nedan visar behovet av köpt fjärrvärme under året för 38 respektive 19 solfångare samt 

skillnaden i fjärrvärmebehov mellan dem. Skillnaden är störst på våren och på hösten mellan 

anläggningarna, den mindre anläggningen ger ett större fjärrvärmebehov. På sommaren är det dock 

ingen skillnad.  

 
Figur 36 Behov av köpt fjärrvärme under året. Skillnaden visar det större behovet då endast 19 solfångare används. 
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15.1.4.2.2.2.1 Kostnadsanalys 

15.1.4.2.2.2.1.1 38 solvärmepaneler och 5 m3 ackumulatortank 

Värmebehovet och elbehovet beräknas enligt uppgifter i analysrapporten från Uppsalahem.560 

Investeringskostnaden uppskattas till 600 000 kr med ackumulatortanken. 561 562 Besparingen är 

skillnaden i inköpt fjärrvärme utan solvärme och med solvärme, det vill säga den fjärrvärme som inte 

behöver köpas då solvärmeanläggningen är installerad. Underhållskostnad och underhållsandel av 

investering sätts till 0,02 kr per producerad kWh563. Ekonomisk livslängd för solvärmepanelerna och 

ackumulatortankarna antas vara 25 år. 564 565 Hyresinkomsterna är enligt uppgifter från Uppsalahem, 

med lokalen och alla lägenheter uthyrda. 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 415 882 kr 

 Nettonuvärde: 4 846 521 kr 

 Återbetalningstid: 18,1 år 

 Total livscykelkostnad: 2 741 719kr 

 Besparing: 33 077 kr/år 

15.1.4.2.2.2.1.1.1 19 solvärmepaneler och 5 m3 ackumulatortank 

Grunderna för kostnadsberäkningen är desamma som i fallet ovan men investeringskostnaden 

uppskattas till 340 000 kr med ackumulatortanken. 566 567 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 438 193 kr 

 Nettonuvärde: 5 106 521 kr 

 Återbetalningstid: 14,7 år 

 Total livscykelkostnad: 2 475 717 kr 

 Besparing: 23 122 kr/år 

15.1.4.3 Exempel 3: Bostadsområde baserat på Kilsgärdesvägen 3A-3B 

En simulering av en solvärmeanläggning i kombination med ett långtidslager hade planerats att göras 

på området Almunge – Lövsta. På grund av brist på tid och data valde vi att approximera ett 

bostadsområde baserat på information om Kilsgärdesvägen 3A-3B. Simulering görs på ett tänkt 

bostadsområde med 20 fastigheter som är identiska med Kilsgärdesvägen 3A-3B med 

solvärmeanläggningar samt ett borrhålslager som är kopplat till alla fastigheter. Denna simulering 

                                                           
560 Uppsalahem AB, 2010, Förnyelse av bostadshus – analysrapport Kilsgärdesvägen 3 A-B 
561 Uppsalahem AB, 2010 
562 Energi- och klimatrådgivningen, 2013-05-16, Ackumulatortank, 
http://www.energiradgivningen.se/ackumulatortank 
563 Lars Andrén et al., 2012, Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem, s.37 
564 Byggahus.se, 2013-05-28, Solenergi – ny eller beprövad teknik?, http://www.byggahus.se/varme/solvarme-
ny-eller-beprovad-teknik 
565 CombiHeat Värmeprodukter AB, 2013-05-16, Allmän information om ackumulatortank, 
http://www.combiheat.se/ackumulatortank/funktion-ackumulatortank/ 
566 Uppsalahem AB, 2010 
567 Energi- och klimatrådgivningen, 2013-05-16, Ackumulatortank, 
http://www.energiradgivningen.se/ackumulatortank 

http://www.energiradgivningen.se/ackumulatortank
http://www.byggahus.se/varme/solvarme-ny-eller-beprovad-teknik
http://www.byggahus.se/varme/solvarme-ny-eller-beprovad-teknik
http://www.combiheat.se/ackumulatortank/funktion-ackumulatortank/
http://www.energiradgivningen.se/ackumulatortank
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utförs för att se om solfångarnas täckningsgrad och utnyttjandegrad kan förbättras med ett 

långtidslager jämfört med då endast ett korttidslager används. Täckningsgraden anger hur mycket av 

fastighetens energibehov som täcks av produktionen.  

15.1.4.3.1 Antaganden vid simulering 

20 fastigheter identiska med Kilsgärdesvägen 3A-3B simulerades med 54 solvärmepaneler. 

Solvärmeanläggningen dimensionerades för att täcka hela den södervända takytan på varje fastighet 

och hade en ackumulatortank på 5 m3 per fastighet. Ett borrhålslager dimensionerades med 36 

borrhål, placerade kvadratiskt 6x6 med 4 meter mellan varje borrhål och borrdjup på 200 m. Detta 

ger ett borrhålslager som inte är helt kubiskt och detta leder till större förluster568. Dock görs denna 

utformning för att utnyttja markytan på ett mer effektivt sätt. 

 
Samma antaganden görs som i simulering av Kilsgärdesvägen 3A-3B med ett tänkt bostadsområde 

med 20 fastigheter som alla har lika geografisk orientering. Specifikt för denna simulering gäller 

tabell 4 samt nedanstående punkter: 

 Alla fastigheter antas ha likadana konsumtionsmönster av värme och varmvatten. 

 Kulverten mellan fastigheterna och borrhålslager antas vara ideala. 

 Lagret bygger inte på geologiska undersökningar utan förluster och inlagring baseras på 

tumregler framtagna från befintliga anläggningar och forskning. 

Tabell 8 Input till simulering av långtidslager 

Variabel Värde  Källa 

För uppvärmningsbehov av fastigheten   

Se tabell under Kilsgärdesvägen 3A-3B   

För lager   

Volym ackumulatortank [m3] 5*20 fastigheter Magdalena Lundh, Domestic 
heating with solar thermal, 2009. 
Samt se avsnittet för beräkningar 
av solvärme 

Lagringskapacitet per volym 
ackumulatortank [kWh/m3] 

70 IEA-ETSAP and IRENA, Thermal 
Energy Storage -Technology Brief, 
2013 

Antal borrhål 36  

Avstånd mellan borrhål [m] 4  

Ytarea långtidslager (6x4)x(6x4)  

Djup borrhål [m] 200  

Volym långtidslager [m3] 115 200  

Lagringskapacitet per volym 
borrhålslager [kWh/m3] 

30 IEA-ETSAP and IRENA, Thermal 
Energy Storage -Technology Brief, 
2013 

Maxeffekt för uttag ur borrhålslager 
[W/borrdjup*borrhål] 

30 IEA-ETSAP and IRENA, Thermal 
Energy Storage -Technology Brief, 
2013 

Medeltemperatur för att avgöra när 10 SMHI 

                                                           
568 Henrik Wachtmeister, Uppsala Universitet, muntlig källa 
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sommar råder under 5 dagarsperiod [o] 

Förluster långtidslagring över ett år [%]  30 Muntlig källa: Henrik 
Wachtmeister, Uppsala Universitet 

Förluster inlagring [%] 20 IEA-ETSAP and IRENA, Thermal 
Energy Storage -Technology Brief, 
2013 

   

För solvärmeproduktion   

Se tabell under Kilsgärdesvägen 3A-3B   

 

15.1.4.3.2 Simuleringsresultat  

Figur 37 nedan visar in- och urlagring för kort- och långtidslager samt lagersaldo i kort- och 

långtidslager.  

 

Figur 37 Grafer över in- och urlagring för kort- och långtidslager. Grafer över lagersaldo i kort- och långtidslager 
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15.1.4.3.2.1 Kostnadsanalys 

Långtidslagret beräknas till 20 stycken likadana fastigheter som Kilsgärdsvägen. El- och 

värmebehovet är enligt uppgifter från Uppsalahem. 569 Investeringskostnaderna uppskattas till 11,4 

miljoner kronor för långtidslagret och solvärmeanläggningen. 570 571Underhållsandel av investeringen 

sätts till 1 %, då solceller endast kräver lite underhåll. Driftkostnaden beräknas utifrån el- och 

värmebehov. Hyresinkomsterna är enligt uppgifter från Uppsalahem, med lokalen och alla lägenheter 

uthyrda i de 20 fastigheterna. Den ekonomiska livslängden sätt 25 år.  

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 369 136 kr 

 Nettonuvärde: 97 530 424 kr 

 Återbetalningstid: 10,5 år 

 Total livscykelkostnad: 55 322 821 kr 

 Besparing: 1 082 994 kr/år 

15.1.5 Resultat 

15.1.5.1 Frodeparken 

Resultaten av simuleringen och kostnadsberäkningarna för Frodeparken redovisas i tabell 5 nedan.  

Tabell 9. Resultat för Frodeparken 

Fall nr 1. Stor 
anläggning för 
fastighets- och 
hyresel. 

2. Stor 
anläggning för 
fastighetsel 

3. Liten 
anläggning på 
fasaden. 

4. Liten 
anläggning på 
taket. 

Antal solcellspaneler 462 462 158 158 
Montering av 
solcellsanläggningen 

Monterad med 
90ᵒ vinkel på 
fasad välvd kring 
söderläge. 

Monterad med 
90ᵒ vinkel på 
fasad välvd kring 
söderläge. 

Monterad med 
90ᵒ vinkel på 
fasad välvd kring 
söderläge. 

Monterad med 
42ᵒ vinkel på tak 
välvt kring 
söderläge. 

Antal batterier 12 30 0 0 
Årlig produktion av 
solel [kWh] 

37 600 37 600 12 900 17 500 

Minskat behov av 
inköpt el [kWh] 

37 000 35 300 12 800 16 800 

Utnyttjandegrad*  98 % 94 % 99 % 96 % 
Täckningsgrad** 11 % 30 % 11 % 14 % 
Årlig besparing av 
inköpt elektricitet [kr] 

80 100 76 400 27 700 
 

36 800 

Uppskattad 
investeringskostnad för 
anläggningen [kr] 

991 400 1 085 000 317 600 317 600 

Återbetalningstid [år] 12,4 14,2 11,5 8,6 
*Andelen av solelproduktionen som nyttjats i byggnaden.  

**Andelen av elbehovet som täcks av solel, i fall 2-3 avses enbart fastighetselbehovet och i fall 1 inkluderas hyresgästselen. 

                                                           
569 Uppsalahem AB, 2010 
570 Daniel Sandborg, 2006, Inventering av värmelager för kraftvärmesystem, Linköpings Universitet 
571 Uppsalahem AB, 2010 
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15.1.5.2 Kilsgärdesvägen 3A-3B 

I tabell 6 nedan kan resultatet från simulering av de olika dimensionering av solcellsanläggningar ses. 

Då det i vissa parametrar av simuleringen funnits mycket små skillnader visas det fullständiga 

resultatet med flera värdesiffror i paranteser. Då modellen innehåller en stor osäkerhet ska detta 

inte tolkas som det antal värdesiffror vi önskar redovisa. 

Tabell 10: Resultat från solcellsimuleringen, fall 1 och 2 

Fall nr 1: 22 solcellspaneler, 5 
batterier 

2: 7 solcellspaneler, 0 
batterier 

Antal solcellspaneler 22 7 
Montering av 
solcellsanläggningen 

22o 22o 

Antal batterier 5 0 
Årlig produktion av solel [kWh] 4 890 1 585 (1 584,9) 
Minskat behov av inköpt el 
[kWh] 

4 570 1 584 (1 584,6) 

Utnyttjandegrad 93 % (93,46 %) 100 % (99,98 %) 
Täckningsgrad av fastighetens 
behov 

35 % 12 % 

Årlig besparing av inköpt 
elektricitet [kr] 

9 897 3 467 

Uppskattad 
investeringskostnad för 
anläggningen [kr] 

101 750 22 400 

Återbetalningstid [år] 10,3 6,5 

 

I tabell 7 nedan kan en sammanfattning av simuleringarna av värmebehovet med solfångare och 

ackumulatortank ses. 

Tabell 11 Resultat från simulering av värmebehov och solvärmeproduktion med 38 respektive 19 solvärmepaneler, fall 3 och 
4. 

Fall nr: 3: Anläggning på 91,6 
m2 

(Fall3 med större 
ackumulatortank) 

4: Anläggning på 45,8 
m2 

Antal 
vakuumsolvärmepaneler  

38 – ger 91,6 m2 

absorbatorarea 
38 – ger 91,6 m2 

absorbatorarea 
19 – ger 45,8 m2 

absorbatorarea 
Montering av 
solvärmeanläggningen 

Monterad med 42ᵒ 
vinkel på sadeltak i 
SSÖ-läge 

Monterad med 42ᵒ 
vinkel på sadeltak i 
SSÖ-läge 

Monterad med 42ᵒ 
vinkel på sadeltak i 
SSÖ-läge 

Storlek ackumulatortank 
[m3] 

5 10 5 

Husets totala 
fjärrvärmebehov utan 
åtgärd [kWh] 

115 620 115 620 115 620 

Värmebehov exklusive 
varmvatten [kWh] 

94 500 94 500 94 500 

 Årlig Solvärmeproduktion 
[kWh] 

51 500 51 500 25 754 

Köpt fjärrvärme[kWh] 90 800 89 910 98 270 
Minskat behov av inköpt 
fjärrvärme [kWh] 

24 820 25 710 17 350 
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Outnyttjad solvärme [kWh] 26 680 25 790 8 404 
Utnyttjandegrad 48 % 50 % 67 % 
Täckningsgrad 22 % (21,5 %) 22 % (22,24 %) 15 % 
Årlig besparing av inköpt 
fjärrvärme [kr] 

33 077 34 263 23 122 

Uppskattad 
investeringskostnad för 
anläggningen [kr] 

600 000 660 000 340 000 

Återbetalningstid [år] 18,1 19,3 14,7 

 

15.1.5.3 Bostadsområde baserat på Kilsgärdesvägen 3A-3B 

I tabell 8 nedan kan en sammanfattning av simulering av bostadsområdet baserat på Kilsgärdesvägen 

3A-3B med kort- och långtidslagring ses. 

Tabell 12 Resultat från simulering av värmebehov och solvärmeproduktion med två dimensioneringar på 38 respektive 19 
solvärmepaneler, fall 3 och 4. 

Fall nr: 5: Anläggning på 130 m2 per fastighet på 20 
fastigheter 

Antal vakuumsolvärmepaneler  54 paneler x 20 fastigheter 
Montering av solvärmeanläggningen Monterad med 42ᵒ vinkel på sadeltak i SSÖ-läge 
Storlek ackumulatortank [m3] 5 x 20 fastigheter 
Områdets totala fjärrvärmebehov utan åtgärd 
[kWh] 

2 385 700 

Årlig Solvärmeproduktion för alla fastigheter 
[kWh] 

1 463 900 

Köpt fjärrvärme[kWh] 1 288 700 
Minskat behov av inköpt fjärrvärme [kWh] 1 097 000 
Värmepumpens behov [kWh] 174 800 
Lagringsförluster, inlagring samt över tid 
[kWh] och [%] 

327 743, eller 32,13 % 

Utnyttjandegrad - lagringsförluster genom 
solvärmeproduktion 

77,6 % 

Täckningsgrad - minskat behov genom 
totalbehov 

46,0 % 

Årlig besparing av inköpt fjärrvärme [kr] 1 083 000 
Uppskattad investeringskostnad för 
anläggningen [kr] 

11 400 000 

Återbetalningstid [år] 10,5 

15.1.6 Slutsatser  

Resultatet av simuleringen med tillhörande kostnadsberäkningar innehåller förvisso flera 

förenklingar men bedöms ändå visa på att de energitekniker som manualen rekommenderar har 

potential att kunna implementeras lönsamt i en fastighet.  

15.1.6.1 Frodeparken 

Produktionen av solel är lika stor i både fall 1 och fall 2 men täckningsgraden ändras på grund av att 

även hyresgästsel inkluderats i fall 1 till skillnad från endast fastighetsel i fall 2. Korrelation mellan 

ökad täckningsgrad och sänkt utnyttjandegrad var genomgående för alla solcellssimuleringar som 

genomfördes, såväl på Frodeparken som för Kilsgärdesvägen (se nedan). Detta kan förklaras av att en 

solcellsanläggning som är större i förhållande till byggnadens elbehov innebär att överproduktion, då 
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soleleffekten överstiger byggnadens effektbehov, blir vanligare. Vid överproduktion kommer den 

elektriska effekten antingen att matas ut på elnätet utan att komma fastigheten till godo eller lagras i 

batteriet, om sådant finns, vilket innebär en viss effektförlust i form av batteriets verkningsgrad.   

Anledningen till att utnyttjandegraden är mindre i anläggningen med 30 batterier kan ses i figur 15 

och figur 18. Där framgår att den maximala lagringskapaciteten överstigs fler gånger i fall 2, vilket 

innebär att överskottet inte kan tillgodogöras. Att mer solel lagras i batteriet innebär också mer 

förluster på grund av batteriets verkningsgrad.  Förklaringen till att lagerkapaciteten överskrids oftare 

i fall 2, trots att denna batteribank är större, är att byggnadens elbehov i fall 1 är större eftersom det 

inkluderar hyresgästel. Med ett större elbehov minskar lagringsbehovet. Batteribankens storlek har 

en viss inverkan på investeringskostnadens storlek, men den avgörande faktorn är antalet solpaneler. 

Av denna anledning är det möjligt att överdimensionera batteribanken utan att det påverkar 

investeringskostnaden i större utsträckning. 

Då anläggningen monteras på taket ökar den årliga solelproduktionen med 4 600 kWh eftersom den 

takmonterade anläggningen har vinkling för optimal solinstrålning. Utnyttjandegraden minskade med 

tre procentenheter. Denna minskning kan förklaras av att solelleveransen var större i förhållande till 

fastighetselbehovet för den takmonterade anläggningen jämfört med den fasadmonterade. Då det i 

detta fall inte finns en batteribank i byggnaden kommer överskottet då solelproduktionen överstiger 

fastighetselbehovet inte kunna utnyttjas i byggnaden, vilket inträffar oftare med en större 

solelproduktion. Med en takmonterad anläggning kan samma utnyttjandegrad som för 

fasadmonterad anläggning uppnås med antingen färre paneler eller installation av en batteribank. 

Trots att en större andel solel inte kan utnyttjas i fastigheten i fallet med den takmonterade 

anläggningen innebär den större solelproduktionen att en större andel av fastighetselbehovet täcks 

av solel. Detta innebär att elbesparingen blir större och återbetalningenstiden kortare med den 

takmonterade anläggningen. 

Solcellsanläggningen antas ha en ekonomisk livslängd på 25 år. Detta medför att anläggningarna på 

Frodeparken i samtliga fyra fall har kortare återbetalningstid än livslängd. Det är något längre 

återbetalningstid för de större solanläggningarna, men skillnaden är inte markant. Besparingarna i el 

som inte behöver köpas från nätet blir störst i antal kronor i de fall där batterilagring används. 

Däremot blir återbetalningstiden något högre med batterilagring. Om investeringen ska ha kort 

återbetalningstid är det därmed mest fördelaktigt att ha en något mindre solcellsanläggning utan 

batterilagring. Om målet däremot är att minska andelen köpt el från nätet är det bättre med en 

större solcellsanläggning med batterilagring. Batterilager möjliggör dessutom utjämning av topparna 

för effektuttaget hos fastigheten, vilket kan ge en billigare abonnemangsavgift till nätägaren.572  

15.1.6.2 Kilsgärdesvägen 

I fall 1 är täckningsgraden mycket högre än i fall 2 eftersom anläggningen är större och har lagring. 

Utnyttjandegraden är dock lägre eftersom vid tillfällen med mycket hög solintensitet producerar 

solcellanläggningen mer än elbehovet och mer än vad som kan lagras i batterierna. Detta medför att 

överskottet leveraras ut på nätet och därmed inte kan tillgodogöras i fastigheten. I den mindre 

anläggningen med 7 solcellspaneler kommer detta att uppstå mer sällan och därför är 

                                                           
572 Energimyndigheten, 2011-03-09, Laststyrning – för minskat effektbehov, 
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Tillverkningsindustri---hjalpsystem-
och-processer/Laststyrning/ 

http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Tillverkningsindustri---hjalpsystem-och-processer/Laststyrning/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Tillverkningsindustri---hjalpsystem-och-processer/Laststyrning/
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utnyttjandegraden högre. Vi har använt oss av en estimerad elprisökning på 4 % per år. Vid en 

underskattning av denna procentsats kommer besparingen bli större, vilket framförallt är till den 

större anläggningens fördel.   

Från simuleringen av solvärme utan långtidslager (Kilsgärdesvägen 3A-3B) framkom samma 

korrelation mellan ökad täckningsgrad och minskad utnyttjandegrad som i fallet med solceller. 

Studerar man värmesimuleringarna i fall 3 och 4 har fall 3 en bättre täckningsgrad på 22 % jämfört 

med 15 % för den mindre anläggningen. Dock är utnyttjandegraden bättre för fall 4 på 67 % jämfört 

med 48 % för fall 3. Konsekvensen av att välja den mindre anläggningen i fall 4 blir bland annat att 

man får ett högre fjärrvärme behov på våren och hösten jämfört med den större anläggningen i fall 3. 

Under sommaren däremot var skillnaden inte betydande. Detta kan förklaras med att fastighetens 

värmebehov då är litet och utgörs av tappvarmvatten vilket medför att den större anläggningens 

solvärmeproduktion, utan långtidslager, svårligen kan lagras till hösten då behovet ökar igen. Med 

den större anläggningen i fall 3 fås att överproduktionen under sommaren dubbleras jämfört med fall 

4.   

Vid simulering med en fördubblad ackumulatortankvolym förbättrades utnyttjandegraden något, 

men detta ledde inte till någon nämnbar förändring av täckningsgraden. Då installationen medförde 

en längre återbetalningstid för anläggningen, bedöms valet av en dubbelt så stor ackumulatortank 

inte vara motiverat. Att ökningen av ackumulatorvolymen inte gav någon större effekt kan förklaras 

av att den mindre har tillräcklig lagringskapacitet under större delen av året och att den större 

tanken, även om den fylls upp något långsammare under sommaren, fortfarande är alldeles för 

underdimensionerad för att kunna lagra sommarens överskottsproduktion till hösten. Både den 

större och den mindre solvärmeanläggningen i simuleringen var lönsamma men för en stor 

solvärmeanläggning blir återbetalningstiden längre eftersom en stor andel av värmeproduktionen 

sker sommartid och går till spillo. 

Den mindre solvärmeanläggningen i fall 4 på 19 solvärmepaneler rekommenderas över den större i 

fall 3 på 38 solvärmepaneler då utnyttjandegraden för den större är så pass låg i förhållande till den 

mindre. Dock kan den större anläggningen i fall 3 bli intressant om man antingen har ett långtidslager 

eller om fjärrvärmepriset i framtiden stiger avsevärt på våren.  

I alla simulerade fall på Kilsgärdesgatan är investeringarna lönsamma. För solvärmeanläggningarna är 

återbetalningstiden kortare för anläggningen med 19 paneler jämfört med den med 38 paneler. 

Återbetalningstiden för anläggningen med solceller och batterilagring är mycket längre än för 

anläggningen utan batterilagring. Detta beror till stor del på att investeringskostnaden för 

anläggningen med batterier blir mycket högre dels på grund av batterierna men även på grund 

antalet solceller. Jämfört med den besparing de två solcellsanläggningarna ger, är det ur ett 

ekonomiskt perspektiv mer lönsamt utan batterier. Om man däremot är intresserad av att minska 

inköp av el från nätet är det bättre med batterier.   

15.1.6.3 Bostadsområde baserat på Kilsgärdesvägen 3A-3B 

I simuleringen på solvärmeanläggning med borrhål för säsongslagring av värme kunde både 

täckningsgraden och utnyttjandegraden ökas jämfört med fallen då endast korttidslager används (se 

fall 3 och 4 för Kilsgärdesvägen). Detta leder till ett än mer minskat behov av fjärrvärme och 

återbetalningstiden blir 10,5 år vilket är avsevärt kortare än i fall 3 och 4. Detta beror av att 

överproduktion under sommaren kan utnyttjas senare på året. 
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15.1.6.4 Slutsatser från kostnadsberäkningarna 

I simuleringsexemplen med solcellsanläggningarna på Frodeparken bedöms investeringen vara 

lönsam då annuiteten i samtliga fall var positiv. Även i simuleringsexemplen från Kilsgärdesvägen 3A-

3B var annuiteten positiv för både solcellsanläggningarna och solvärmeanläggningarna. I fallet med 

simuleringar av borrhålslager i bostadsområdet baserat på Kilsgärdesvägen erhölls också positiv 

annuitet. Besparingen innefattar för simuleringarna med solceller elkostnaden för den el som inte 

behöver köpas från nätet tack vara solcellsanläggningen och batterilagringen. Besparingen innefattar 

i simuleringarna med solvärme värmekostnaden för den värme som inte behöver köpas tack vare 

solfångarna och värmelagret (med värmepumpens elförbrukning borträknad). Om långtidslaget 

endast hade varit till en fastighet liknande Kilsgärdesvägen och inte 20 stycken hade investeringen 

dock inte blivit lönsam. 

15.1.7 Validering och känslighetsanalys 

Validering och känslighetsanalys har utförts på valda delar av simuleringens resultat och dessa 

presenteras nedan. Notera dock att ingen fullständig validering eller uppskattning av osäkerheten 

rymts i denna studie, vilket innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet. Simuleringen med 

tillhörande resultat är främst avsedda att vara ett illustrativt exempel på hur en utredning i samband 

med användning av manualen kan se ut samt ge en grov uppfattning av vad en sådan undersökning 

skulle kunna innehålla. I verkligt fall med konsult behöver utredningen vara mer detaljerad och även 

innehålla en osäkerhets- och känslighetsanalys. Även om simuleringen innehåller relativt stor 

osäkerhet påverkar detta innehålla manualens innehåll i sig. 

15.1.7.1 Valiering av ackumulerade värden för uppvärmningsmodellen och solvärme 

Uppvärmningsmodellen genererar liknande resultat på årsbasis som den verkliga fastigheten.  Det 

simulerade värmebehovet till fastigheten är 115 620 kWh/år och den verkliga fastigheten har ett 

värmebehov på 115 671,6 kWh/år. Dock går det inte att säga att modellen är helt korrekt utifrån de 

antaganden som gjorts, men de resultat som fås kan antas ligga i rätt storleksordning.   

Den totala årsproduktionen från simuleringens solvärmeanläggning (Kilsgärdet) uppgick till 562 

kWh/m2*år vilket är rimligt för vakuumrörsolfångare som brukar ligga mellan 500-700 kWh/m2*år.573 

15.1.7.2 Solinstrålning 

För att styrka rimligheten i modellens beräkningar av solinstrålning mot ett plan har den modellerade 

solinstrålningen jämförts med givna data för total solinstrålning mot ett plan i rakt söderläge och 40ᵒ 

vinkling. Resultatet av jämförelsen visas i figur 38 och där framgår att korrelationen mellan 

modellens beräkningar och referensdata är god. 

                                                           
573 Lars Andrén et al., 2012, Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem, s 18-20 
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Figur 38. Jämförelse av modellerad solinstrålning och referansdata 

15.1.7.3 Känslighetsanalyser för kostnadsberäkningarna 

15.1.7.3.1 Frodeparken 

I fall 1 påverkas resultatet inte nämnvärt av förändring av kalkylränta, ekonomisk livslängd eller 

hyresinkomst. I fall 2 innebar en ändring av den ekonomiska livslängden livslängd med ± 20 % viss 

inverkan på nettonuvärdet. En ökning av den ekonomiska livslängden gav ett större nettonuvärde. 

Ändring av kalkylräntan påverkade dock inte resultatet nämnvärt. I fall 3 hade förändring av 

kalkylränta, ekonomisk livslängd eller hyresinkomst mycket låg påverkan på resultatet. Då 

investeringskostnaden ökas respektive minskas med 20 % blir dock återbetalningstiden 2 år längre 

respektive kortare. I fall 4 ger en ökning av ekonomisk livslängd med 20 % ett något större 

nettonuvärde och en minskning med 20 % ett något mindre nettonuvärde men ändring av 

kalkylräntan påverkade inte resultatet nämnvärt. 

15.1.7.3.2 Kilsgärdet 3A-3B 

I fall 1 (med 22 solcellspaneler)och i fall 2 (med 7 solcellspaneler) påverkades resultaten inte 

nämnvärt av ändring av den ekonomiska livslängden och kalkylräntan. För fall 1 gäller dock att om 

investeringskostnaden för solceller ändras till 12000 kr per kWt och solcellsmodul blir annuiteten 

något högre och återbetalningstiden några år längre. Då den istället ändras till 20000 kr per kWt och 

solcellsmodul blir annuiteten och återbetalningstiden något lägre.  

I fall 3 (med 38 solvärmepaneler) hade en ändrad ekonomisk livslängd med ± 20 % endast mycket låg 

inverkan på lönsamheten. En sänkt kalkylränta ger något högre annuitet. Vid ökning av 

investeringskostnad med 20 % ökar återbetalningstiden med 2 år, medan den minskar med 2 år då 

investeringskostnaden minskar med 20 %. I båda fall är investeringen fortfarande lönsam då 

annuiteten är positiv. I fall 4 (med 19 solvärmepaneler) var resultatet av känslighetsanalysen 

desamma som för fall 3.  
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15.1.7.3.3 Bostadsområdet baserat på Kilsgärdesvägen 

Den ekonomiska livslängden och kalkylräntan påverkar inte resultatet nämnvärt. Om 

investeringskostnaderna ökar med 20 % ökar återbetalningstiden med 2 år och om 

investeringskostnaderna sänks med 20 % sjunker återbetalningstiden med 2 år.  
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15.2 Avgränsningar  

15.2.1 Avgränsningar inom valda tekniker 

I detta avsnitt presenteras och motiveras avgränsningarna inom de tekniker studien behandlar. 

Avgränsningarna består i att studien begränsas till vissa varianter av valda tekniker, exempelvis 

utvalda typer av solceller och batterier. 

15.2.1.1 Elproduktion 

15.2.1.1.1 Solceller 

Följande typer av solceller inkluderas i studien (det är även dessa typer som finns kommersiellt 

tillgängliga på marknaden).574 

 Solceller av kristallint kisel 

 Tunnfilmssolceller i följande tre material: 

o Amorft kisel 

o Kadmium Tellurid, CdTe  

o Koppar Indium Gallium Selenid, CIGS (Cu(InGa)Se2) 

Följande alternativa solcellstekniker tas inte upp i studien och nedan följer motivering till detta. 

 Flerlagersolceller (multijunction solar cells) 

 Grätzelceller 

 Vridbara solceller 

 Organiska solceller 

15.2.1.1.2 Flerlagersolceller 

Solcellsmoduler bestående av flera lager solceller når verkningsgrader på 30-40 %, vilket är mycket 

högre än solceller med enbart ett lager. Detta beror på att de olika lagren består av halvledarmaterial 

med olika bandgap vilket innebär att en större andel av ljusets våglängder kan utnyttjas.575 

Flerlagertekniken finns etablerad men på grund av det höga priset är tekniken begränsad till 

användning inom områdena rymdsatelliter och militären.576 

15.2.1.1.3 Vridbara solceller 

System med vridbara solceller som följer solens position på himlen finns i större solcellsparker. Ett 

vridbart solcellssystem ökar effektiviteten jämfört med ett icke vridbart men är samtidigt mer 

avancerat och kräver mer underhåll. Ett exempel som illustrerar effekterna av vridbara solceller är 

Solarpark Gut Erlasee i Arnstein. Där ökade de vridbara solcellerna produktionen med 30 % jämfört 

med icke vridbara solceller. Däremot var investeringskostnaden 33 % högre och det krävdes dubbelt 

så stor markyta. Vridbara solceller ger möjlighet att fokusera det direkta solljuset.577 Under svenska 

förhållanden är dock en relativt hög andel av ljuset diffus strålning, vilken är reflekterad och når 

solcellen från slumpvis riktning. Andelen diffus strålning är cirka 20 % under molnfria sommardagar 

                                                           
574 Julian Chen, 2011, Physics of Solar Energy, John Wiley & Sons, s. 25-26. 
575 Antonio Luque & Steven Hegedus, 2011, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, andra 
upplagan, Wiley, s. 314-318. 
576 Viktor Laursen, 2012, Mikroproduktion – Sol eller Vindkraft, Linneaus University. 
577 Göran Sidén, 2009, Förnybar Energi, Studentlitteratur, s. 68-69 
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men under mulna vinterdagar når den uppåt 80 %.578 Mot bakgrund av att vridbara solceller kräver 

en större yta och mer underhåll än icke vridbara solceller samt den relativt låga andelen direkt 

solstrålning i Sverige bedöms vridbara solceller inte vara lämpliga för tillämpningar i 

bostadsbeståndet. 

15.2.1.1.4 Grätzelceller 

Grätzelsolcellen är ett koncept med två elektroder, varav den ena är belagd med ett färgämne som 

absorberar solljus, och en elektrolytisk vätska.579 Principen bygger på en nanostruktur och efterliknar 

fotosyntesen. Denna typ av solcell är fortfarande på forskningsstadiet men skulle kunna bli aktuell i 

framtiden.580 

15.2.1.1.5 Organiska solceller 

Forskning bedrivs på flera olika varianter av solceller där fotosyntesen härmas i material av organiska 

polymerer. Verkningsgraden för denna typ av solceller är fortfarande lägre än för de etablerade 

solcellsvarianterna, det vill säga under 6 %. Organiska solceller har potential kunna utnyttja solljuset 

effektivare än dagens halvledarsolceller men för detta krävs tekniska framsteg.581 

15.2.1.1.6 Solkraftverk/Concentrating solar collectors (CSP) 

Solkraftverk i form av ”Concentrating solar collectors” (CSP) är anläggningar där solljuset genom olika 

metoder koncentreras så att solfångare kan producera värme med mycket hög temperatur. 

Exempelvis kan tillräckligt höga temperatur uppnås för att kunna bilda ånga och därigenom driva en 

ångturbin. 582 Dessa typer av system återfinns bara i storskaliga anläggningar och är mer avancerade 

än solcellsmoduler.583 Solkraftverk bedöms därför inte vara relevant för bostäder. 

15.2.1.2 Lagring av elektricitet 

De typer av tekniker för lagring av elektricitet som inkluderas i studien är: 

 Batterier av typerna: 

o Blysyrabatterier 

o Litiumjonbatterier 

 System med bränsleceller med vätgaslagring och vätgasproduktion från solceller. 

Bränsleceller av typerna: 

o PEMFC (Polymermembranbränslecell) 

o SOFC (Fastoxidbränslecell) 

Med vätgaslager av typen: 

 Trycksatt vätgas i tankar 

Med vätgasproduktion från solceller med elektrolysör av typen: 

 PEM (Polymermembranelektrolysör) 

Därmed utelämnas följande tekniker och motivering till detta återfinns nedan. 

                                                           
578 Henrik Juhlin, 2011, Planering, förutsättningar och effekter av implementering av solceller i 
stadsutvecklingsprojekt, Uppsala universitet. 
579 Sidén, 2009, s. 59. 
580 Juhlin, 2011. 
581 Luque & Hegedus, 2011, s. 675-711. 
582 Godfrey Boyle, 2012,  Renewable energy, power for a sustainanble future, kap 2 
583 Sidén, 2012, kap 3. 
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 Övriga typer av batterier: Nickelkadmiumbatterier (NiCd), nickelmetallhydridbatterier (NiMH) 

och återuppladdningsbara. alkalimanganbatterier (RAM). 

 Övriga typer av bränsleceller: PAFC (Fosforsyrabränslecell), MCFC (Smältkarbonatbränslecell), 

DMFC (Direktmetanolbränslecell) och AFC (Syrabränslecell). 

 Alkalisk elektrolysör 

 Övriga typer av vätgaslagring: metallhydrider och flytande väte. 

15.2.1.2.1 Nickel-kadmiumbatterier (NiCd) 

NiCd-batterier har många bra egenskaper i form av lång livstid, de klarar av ett högt antal upp- och 

urladdningscykler samt fungerar över ett stort temperaturintervall. Grundämnet kadmium är dock 

både ovanligt och giftigt, NiCd-batterier är tre gånger dyrare än blysyrabatterier och det drabbas lätt 

av ”the memory effect”. ”The memory effect” innebär att om batteriet inte laddas upp fullt, så 

tappar det i kapacitet och klarar bara av att laddas upp till den nivån den senast var uppe i. På dessa 

grunder har NiCd-batteriet allt mer fasats ut för NiMH-batteriet på den kommersiella marknaden.584 

15.2.1.2.2 Nickel-metallhydridbatterier (NiMH) 

NiMH-batterier används inom samma typ av applikationer som litiumjonbatterier men har kortare 

livstid.585 De kan ses som ett ”mellanalternativ” mellan nickelkadmium- och litiumjonbatterier, och 

bedöms inte vara ett tillräckligt bra alternativ för energilagring i hus – de uppfyller inga krav som 

litiumjonbatterierna inte gör.586  

15.2.1.2.3 Återuppladningsbara alkalimanganbatterier (RAM) 

Alkalimanganbatterier har länge endast funnits som primärceller, det vill säga icke-

återuppladdningsbara batterier. De varianter med sekundära (återuppladdningsbara) celler som 

tagits fram lämpar sig endast för mycket små anordningar (långt under energinivåer som kan vara 

aktuella för byggnader) och kan endast genomgå cirka 20-50 fulla cykler.587 

15.2.1.2.4 Olika typer av bränsleceller 

De typer av bränsleceller som ligger i det effektområde, cirka 10-50 kW, som kan vara aktuellt för 

byggnader med flera bostäder är PEMFC (Polymermembranbränslecell), SOFC (Fastoxidbränslecell) 

och PAFC (Fosforsyrabränslecell).588 Övriga typer av bränsleceller ger effekter som är för låga eller för 

höga för att vara lämpliga i bostadsbeståndet. DMFC (Direktmetanolbränslecell) ger effekter på 1-100 

W. AFC (Syrabränslecell) ger effekter på 0,5-10 kW, och kan vara aktuell för mindre privatbostäder 

men inte i flerbostadshus. MCFC (Smältkarbonatbränslecell) är lämplig för mer storskalig produktion 

med effekter på 0,5-10 MW.589 590 PAFC ligger i rätt effektområde och finns implementerad i hotell, 

sjukhus och andra offentliga byggnader. En PAFC måste dock vara i drift kontinuerligt på grund av att 

elektrolyten, vilken är ren fosforsyra, orsakar kraftig korrosion. De två återstående typerna, PEMFC 

och SOFC, är således de som är lämpliga i flerbostadshus. 591 

                                                           
584 Luque & Hegedus, 2011, s. 914-916 
585 Ibid, s. 916-917 
586 Torbjörn Gustafsson, Lektor Uppsala Universitet Institutionen för kemi, 2013-05-01 (muntlig källa) 
587Ibid, s. 917 
588 Anna-Karin Jannasch, 2011, Möjlighet och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader, 
Svenskt Gastekniskt Center AB, rapport nr 228. 
589 Ibid. 
590 James Larminie & Andrew Dicks, 2003, Fuel Cell Systems Explained, andra utgåvan, Wiley, s. 14-24. 
591 Jannasch, 2011. 
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15.2.1.2.5 Elektrolysör 

Det finns två typer av elektrolysörer att tillgå på marknaden, en alkalisk (vanligen baserad på 

kaliumhydroxid) och membrantekniken PEM.592 Då denna studie behandlar system där 

elektrolysören ingår i kombination med förnybar kraftproduktion från solceller och vindkraft har 

PEM-elektrolysören valts. Detta beror på att denna typ av elektrolysör startar snabbare vilket innebär 

att den lämpar sig bättre för solcellernas varierande kraftproduktion. PEM-elektrolysören tar även 

mindre plats och håller högre säkerhet än den alkaliska varianten.593 Mot bakgrund av detta bedöms 

PEM-elektrolysören vara den teknik som är aktuell i kombination med solceller i byggnadsbeståndet.   

15.2.1.2.6 Vätgaslagring 

Vätgas kan lagras trycksatt i tankar, vilket är den teknik som ingår i denna studie men även i 

metallhydrider och i flytande form.  Flytande väte är en mycket kompakt lagringsform och kan vara 

aktuell i fordon. Denna metod för lagring innebär dock stora förluster och lagring över längre tid är 

omöjlig. Absorption av vätgas i metallhydrider vore ett möjligt alternativ med fördelarna att 

lagringen kan ske snabbare och att de tar mindre plats än vid lagring i trycksatta tankar. Dock är 

metallhydrider ett dyrare alternativ och när utrymmet inte är mycket begränsat är trycksatt vätgas i 

tankaren mer fördelaktig lösning.594 På grund av detta bedöms lagring av trycksatt vätgas i tankar 

vara den lagringsmetod som är mest aktuell för vätelagring i stationära tillämpningar som byggnader. 

15.2.1.3 Värmeproduktion 

15.2.1.3.1 Thermosyphon solar water heater 

Denna typ av solfångare är konstruerade så att varmvattnet stiger från solfångare till tanken som är 

lokaliserad ovanför. Denna teknik är bara aktuell i frostfria klimat.595 

15.2.1.4 Värmelagring 

15.2.1.4.1 LTES 

De fasändringsmaterial som bedömts ingå i denna studie är fast-flytande uppdelat i: 

 Organiska 

o Paraffiner 

 Oorganiska  

o Salt-/vattenbaserade föreningar  

 Salthydrater  

 Eutektiska salter 

Nedan följer en kortare motivering till exkluderingen av de andra typerna av fasändringsmaterial. De 

fasomvandlingsmaterial som används i LTES kan delas upp i: 

 Fast-Flytande 

 Flytande-Gas 

 Fast-Fast 

 Flytande-Flytande 

 Fast-Gas 

                                                           
592 Alexandra Nikoleris, 2011, Solenergi och vätgas – ett demonstrationsprojekt, Lunds tekniska högskola. 
593 Nikoleris, 2011. 
594 Nikoleris, 2011. 
595 Boyle, 2012, kap 2 
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Fast-gas och flytande-gas fasändringsmaterial används inte idag då den stora volymförändringen blir 

för svår att hantera vid övergången till gasfas. Fast-fast och flytande-flytande fasändringsmaterial 

används i princip inte heller då de lagrar mycket mindre energi än fast-flytande.596 Endast fast-

flytande fasändringsmaterial är aktuella för värmelagring och de andra typerna utesluts ur denna 

studie.  

Fast-flytande fasändringsmaterial kan i sin tur delas upp i två klasser (organiska och oorganiska) 

beroende på vilka egenskaper de besitter. 

 Organiska – Smälttempereraturintervall mellan 2 och 100 o C, latent lagringsförmåga kring 

240 kJ/kg, behåller prestanda över många fasomvandlingscykler, relativt stora 

volymförändringar, låg konduktivitet, ej toxiska, inga rostproblem, dock kan vissa ha relativt 

stor brandrisk. 

o Paraffiner – kommer ingå i studien då det finns många praktiska tillämpningar på 

denna typ idag. 

o Icke-paraffiner – denna typ utesluts ur denna studie då merparten av de praktiska 

tillämpningarna inom denna klass görs med paraffiner.597 
 

 Oorganiska – Smälttemperaturintervall mellan -90 och 1000 o C, högre latent lagringsförmåga 

än organiska, högre konduktivitet, vissa fasändringsmaterial i denna klass förlorar prestanda 

över tid, vissa fasändringsmaterial har problem med underkylning, samt finns 

rostproblematik med vissa saltbaserade oorganiska fasändringsmaterial. 

o Salt-/vattenbaserade föreningar – Idag är det främst salthydrater, eutektiska salter 

och vatten som används i praktiken. Salthydrater och Eutektiska salter kommer ingå i 

denna studie. Då vatten i form av is/snö-lager lämpar sig för kyla i större utsträckning 

utesluts det från studien. 

 Salthydrater, Saltlösningar, Salter, Vatten, Gashydrater, Eutektiska salter 

o Övriga oorganiska föreningar 

 Nitrater, Hydroxider, Klorider, Karbonater, Fluorider – dessa utesluts ur 

studien då de endast existerar på experimentstadiet idag, samt att deras 

smälttemperatur är väldigt hög och då passar i högtemperatursystem vilket 

ej är lämpligt för hus.598 

15.2.2 Bortvalda tekniker 

Följande tekniker har exkluderats ur studien då de inte bedöms vara relevanta för tillämpning i 

samband med förnybar energiproduktion för byggnader i stadsmiljö: 

 Passiv solvärme 

 Pumpkraft 

 Solkraftverk/ ”Concentrating solar collectors” (CSP) 

 Superkondensatorer 

 Supraledande magnetiskt energilager (SMES) 

 Svänghjul 

                                                           
596 Peter Sundberg, 2006, Termisk energilagring genom fasändringsprocesser, Luleå tekniska universitet 
2006:020 CIV, kap 3 
597 Ibid. 
598 Ibid. 
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 Tryckluft (CAES) 

 Värmelagring i bergrum 

 Värmepumpar med avloppsvatten som värmekälla 

 Långtidslagring av kyla i is/snö-lager (LTES) 

I följande avsnitt återfinns en beskrivning av de exkluderade teknikerna samt motivering till 

bedömningen. 

15.2.2.1 Tekniker för lagring av elektricitet 

I figur 1 visas en översiktlig jämförelse av effekt och leveranstid för olika tekniker för lagring av 

elektricitet.  

 

Figur 1. Jämförelse av olika tekniker för lagring av elektricitet. 

15.2.2.1.1 Pumpkraft 

Pumpkraft innebär att vatten pumpas från en lägre till en högre reservoar (därigenom lagras energi i 

form av vattnets lägesenergi) och elektricitet utvinns sedan vid önskat tillfälle genom att vattnet leds 

ner genom en vattenkraftsturbin. Med denna teknik kan energin lagras under lång tid utan förluster 

men utan befintliga reservoarer (exempelvis dammar eller sjöar) blir investeringskostanden mycket 

hög.599  Pumpkraft är den globalt största tekniken för lagring av elektricitet och dess verkningsgrad 

ligger kring 80 %. Tekniken är storskalig och typiska värden för dagens anläggningar är effekter på 

1000 till 2000 MW och urladdningstider mellan sex och tolv timmar.600 Denna teknik bedöms inte 

vara realistisk i anknytning till byggnader eftersom den är alltför storskalig, har mycket hög 

investeringskostnad och svårligen kan placeras i stadsmiljö.  

                                                           
599 Erdzan Hodzic et.al, 2010, Tekniker för lagring av stora mängder elektrisk energi, Lunds tekniska högskola.  
600 Rickard Östergård, 2011, Flywheel Energy Storage a Conceptual Study, Uppsala universitet. 
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15.2.2.1.2 Superkondensatorer 

En superkondensator lagrar energi i ett elektriskt fält. Tekniken ger hög effekt men energidensiteten 

(lagrad energi per kg lager) är låg jämfört med exempelvis batterier.601 Superkondensatorer har 

verkningsgrader kring 90 % och finns i mindre skala (effekten ligger vanligen mellan 1 kW och 250 

kW). Superkondensatorer har lång livstid samt klarar många laddningscykler, dock urladdas de med 

tiden och är i dagsläget mycket dyra.602 Superkondensatorer kan användas som lager vid småskalig 

solkraft (system under 80 Wh) men batterier är ett mer fördelaktigt alternativ, med undantag för 

otillgängliga platser där det är problematiskt att byta batterier.603 

15.2.2.1.3 Supraledande magnetiskt energilager (SMES) 

I supraledande magnetiskt energilager (SMES) lagras elektriciteten i magnetfältet hos en spole. 

Spolen kyls under en viss kritisk nivå varvid den blir supraledande, denna temperatur ligger för de 

vanligast använda supraledande materialen omkring 4 K. I en perfekt supraledande spole är de 

resistiva förlusterna noll. Systemets förluster består främst av förluster vid kylning av spolen och ökar 

därmed med lagringstiden.604 I dagens tillämpningar av SMES ligger verkningsgraden kring 90 %, 

vilket är avsevärt högre än för exempelvis batterier.605 Tekniken medför starka elektromagnetiska fält 

vilket måste hanteras vid placeringen av lagret. SMES lämpar sig väl för utjämning av snabba 

effektfluktuationer, på exempelvis elnätet, eftersom tekniken har hög effektkapacitet. Däremot 

används SMES inte för att lagra stora mängder energi utan den typiska urladdningstiden ligger mellan 

en sekund och en minut.606 Vid förnybar elproduktion i byggnader rör det sig framför allt om sol- och 

vindkraft som önskas lagras över dygnet eller mellan årstider. SMES är en teknik som kan användas 

för att upprätthålla momentan effektbalans men bedöms inte vara aktuell i fallet med förnybar 

elproduktion i byggnader med nätanslutning.  

15.2.2.1.4 Svänghjul 

Med ett svänghjul lagras energi i form av kinetisk energi hos en roterande kropp och elektricitet 

alstras sedan genom att rotationsaxeln kopplas till en generator. Mängden energi beror av 

rotationshastigheten och begränsas av hållfastheten hos det roterande materialet. 607 Svänghjul 

används idag i anläggningar med UPS (uniterruptible power supply), exempelvis sjukhus, som 

behöver garantera elförsörjning även vid strömavbrott på elnätet.608 Svänghjul används då i 

kombination med någon kraftkälla, eftersom svänghjulen har snabb reaktionstid men inte ger 

långsiktig elförsörjning. Svänghjul har verkningsgrad runt 90 % och effekten ligger typiskt i intervallet 

10 kW till 20 MW med urladdningstid från en sekund upp till en timme. Svänghjul kan vara ett 

alternativ till batterier för att hålla effektbalans då svänghjul klarar fler snabba laddningscykler än 

batterier. Svänghjul har antingen mekaniska lager eller magnetlager. Magnetlager innebär att 

svänghjulet hålls svävande med hjälp av ett magnetfält, detta ger avsevärt lägre friktionsförluster än 

mekaniska lager men det krävs ett avancerat styrsystem för att hålla svänghjulet balanserat. Med 

mekaniska lager förloras större delen av den lagrade energin genom friktion på ett par timmar.609 

                                                           
601 Hodzic et.al, 2010. 
602 Östergård, 2011. 
603 Elforsk, 2003, Tillämpat program för solcellssytem - slutrapport, rapport nr 03:01. 
604 Östergård, 2011. 
605 Nielsen, 2010. 
606 Östergård, 2011. 
607 Östergård, 2011. 
608 Hodzic et.al, 2010. 
609 Johan Abrahamsson, Institutionen för elektricitetslära Uppsala universitet, 2013-04-15 (muntlig källa). 
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Svänghjul bedöms inte vara aktuellt för byggnader utan behov av UPS eftersom tekniken främst 

lämpar sig för att utjämna snabba effektfluktuationer och att det krävs avancerade magnetlager för 

att kunna lagra energi i ett antal timmar. 

15.2.2.1.5 Tryckluft (CAES) 

I tryckluftslager (CAES) lagras energin i form av komprimerad luft och elektricitet utvinns sedan 

genom att luften expanderas över en gasturbin. Luften lagras i underjordiska bergformationer eller 

rörsystem. Tryckluftlager har vanligen effekter mellan 100 och 300 MW som kan levereras i upp till 

tio timmar.610 Tekniken är mycket storskalig och främst avsedd att användas i kombination med kol- 

eller kärnkraftverk.611 

15.2.2.2 Tekniker för värmeproduktion 

15.2.2.2.1 Bioenergi 

Bioenergi för värmeproduktion faller till stor del in under fjärrvärmeproduktion. Fjärrvärme finns 

redan i majoriteten av flerbostadshusen i Uppsala, varför detta inte kommer att tas med i studien.612 

Pelletspannor för värmeproduktion kan vara ett bra alternativ i villor, men i ett flerbostadshus 

bedöms fjärrvärme alternativt värmepumpar vara bättre alternativ. Värmepumpar har fördelar 

jämfört med pellets, det behövs till exempel inget stort bränsleförråd. På dessa grunder exkluderas 

även pelletsuppvärmning ur studien. 

Bioenergi – fjärrvärme finns redan i de flesta av Uppsalahems fastigheter och bioenergi kommer 

därför inte undersökas som alternativ för intern värmeproduktion. Pelletspannor är endast rimligt då 

fjärrvärme inte är tillgängligt och även då är exempelvis värmepumpar oftast ett bättre alternativ.  

15.2.2.2.2 Passiv solvärme 

Passiv solvärme innebär att värmen från solen utnyttjas för att värma fastigheten. Detta görs främst 

genom att ha stora glaspartier mot söder och system för reglering av solinstrålningen, samt att 

värmesystemet kan ta tillvara på den passiva solvärmen. Detta är framför allt en arkitektonisk metod 

som kan användas vid nybyggnation och klassas inte som en energiteknik utan främst en 

energibesparande arkitektur. 613 Tekniken kan vara relevant i byggnader men då det inte är en teknik 

för produktion av energi faller den inte inom ramarna för denna studie. 

15.2.2.2.3 Värmepumpar med avloppsvatten som värmekälla 

Renat kommunalt avloppsvatten har ofta en temperatur på 8-9 ᵒC under vintern. Vattnet kan därmed 

användas som värmekälla till värmepumpar men då främst för att producera fjärrvärme.  Därmed är 

denna teknik inget alternativ för direkt uppvärmning i fastigheter. Metoden är storskalig och används 

i vissa reningsverk.614 

                                                           
610 Östergård, 2011. 
611 Hodzic et.al, 2010. 
612 Vattenfall, 2013-03-25, Uppsala,  http://www.vattenfall.se/sv/uppsala.htm  
613 Maria Block & Varis Bokalders, 2009, Byggekologi – kunskaper för ett hållbart byggande, AB Svensk 
Byggtjänst 
614 Henrik Alvarez, 2006, Energiteknik del 2, Studentlitteratur, kap 8 

http://www.vattenfall.se/sv/uppsala.htm
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15.2.2.3 Tekniker för lagring av värme 

15.2.2.3.1 Värmelagring i bergrum 

Bergrummet bör vara minst 100 000 m3 för att inte förlusterna ska bli för stora. Värmen lagras i 

vatten. Det varmare vattnet stiger mot ytan (på grund av densiteten) och värmepumpar på olika djup 

kan då användas för att anpassa vattentemperaturen mot det aktuella behovet. Tekniken är 

storskalig och skulle i fallet med byggnader endast vara möjlig för större bostadsområden med flera 

hundra bostäder. Bergrumstekniken kräver speciella geologiska förutsättningar. Denna teknik kan 

endast vara aktuell vid nybyggnation av större bostadsområden och bedöms inte rymmas inom detta 

projekt.615 

15.2.2.3.2 Långtidslagring av kyla i is/snö-lager (LTES) 

För att tillgodose behov av kyla på sommaren kan is/snö lagras i eller under mark över vintern och 

vatten agerar då fasändringsmaterial (PCM). Antingen samlas snö ihop under vintern eller produceras 

med snökanoner. Ett ton is kan kyla ca 100 kWh energi, när kylan väl behövs värmeväxlas antingen 

ett luftburet eller ett vätskeburet system mot kyllagret.616 

Med exempelvis ett bergrum på 100 000 m3 uppgår förlusterna efter några år endast till två procent. 

Is/snö-lager behöver nödvändigtvis inte vara beläget i bergrum utan kan installeras i källare etc, dock 

uppstår större förluster med mindre lagringsutrymme. Fjärrkyleleverantörer tar ut avgifter beroende 

på det maximala kyleffektuttaget som utnyttjas. Lönsamheten för is/snö-lager vid stora 

kyleffektbehov bedöms vara god då det minskar eller helt tar bort behovet av köpt kyla.617 

Behovet av komfortkyla i svenska bostäder är begränsat.618 Uppsalahems affärsidé och vision är att 

tillhandahålla attraktiva bostäder till Uppsalas befolkning.619 Med utgångspunkt i detta bedöms att 

kommersiella kontorslokaler och andra större lokaler med större kylbehov inte är och inte kommer 

vara en del i Uppsalahems fastighetsbestånd. Av detta följer att behovet av komfortkyla för 

Uppsalahem är relativt litet och kan tillgodoses med effektivare klimatskal i kombination med/eller 

andra lösningar och långtidskyllagring kommer därför inte att beaktas.620 621 

  

                                                           
615 Sara Landergren & Niklas,Skogsäter 2011, Säsongslagring av solvärme, Chalmers tekniska högskola 2011:43  
616 Per Johansson, 1999, Säsongslagring av kyla i bergrum, Luleå Tekniska Universitet 1999:184 
617 Ibid. 
618 EFFEKTIV, 2001, Komfortkyla, Rapport 2001:01 
619 Uppsalahem, 2013-05-04, Affärsidé, vision och kärnvärden, http://www.uppsalahem.se/Om-
Uppsalahem/Affarside-vision-och-karnvarden/ 
620 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2010, Nästa generations klimatkyla i bostäder och lokaler, Rapport 
2010:50 
621 Peter Sundberg, 2006, Termisk energilagring genom fasändringsprocesser, Luleå tekniska universitet 
2006:020 CIV 

http://www.uppsalahem.se/Om-Uppsalahem/Affarside-vision-och-karnvarden/
http://www.uppsalahem.se/Om-Uppsalahem/Affarside-vision-och-karnvarden/
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15.3 Programkod 
Programmeringskod från simuleringar 

15.3.1 Funktionen SolMotPlan 
function G = SolMotPlan( a, b, Is, Itot, as, f, p ) 
%SolMotPlan: Funktionen beräknar total solinstrålning mot ett plan. 
% 
%Anrop av funktionen: G = SolMotPlan( a, b, Is, Itot, as, f, p ) 
% 
%Förklaring av in- och utparametrar: 
%G är den beräknade totala solinstrålningen mot planet [W/m^2],  
%angiven på timbasis över ett år. 
%Vinkeln a är planets vridning från rakt söderläge (plan-azimut). 
%Vinkeln b är planets vinkel från horisontalplanet. 
%Is är direkt solinstrålning [W/m^2] på timbasis över ett år. 
%Itot är total solinstrålning mot horisontellt plan [W/m2]  
%på timbasis över ett år. 
%Solazimut (Solens läge i öst-västlig rikting), as,  
% med positivt tecken västerut och rakt söderläge som noll. 
%Vinkeln f är solhöjden vinkeln relativt marken. 
%Markens reflektans p, sättes till 0.2 för stadsmiljöer. 
% 
%Beräkningspriciperna för solstrålningen återfinns i manualens avsnitt: 
%Beräkning - solceller. 

  
%Vinkeln qz är solens vinkel mot normalen på platsen. 
qz =pi/2-f; 

  
% q är infallvinkeln för solljuset, relativt planets normal. 
cosq = []; 
for i = 1:8760 
cosqnr = cos(qz(i))*cos(b)+sin(qz(i))*sin(b)*cos(as(i)-a); 
cosq = [cosq cosqnr]; 
end 

  
%Beräkning av Idh = diffus solinstrålning mot horisontellt plan utifrån 
% Ish = direkt solinstrålning mot horisontellt plan, vilket fås från Is = 
% direkt solintrålning och solvinkel som beskrivits ovan. 
%Beräkning av Ion = strålningen mot en vinkelrät yta utanför atmosfären. 
Ish = []; 
Ion = []; 
n=[1:8760]; %Dagen på året. 
for i = 1:8760 
sh= Is(i)*cos(qz(i)); 
Ish = [Ish sh]; 
noon = 1367*(1+0.033*cos((360*n(i))/365)); 
Ion = [Ion noon]; 
end 
Idh = Itot'-Ish; 

  
Gs = []; %Vektor för direkt solinstrålning mot planet 
Gd = []; %Vektor för diffus solinstrålning mot planet 
Gm = []; %Vektor för markreflekterad strålning mot planet 

  
for i = 1:8760 
%Direkt solinstrålning mot planet. 

  
% Om vinkeln cosq är negativt svarar detta mot vinklar utanför spannet  
%-90 grader till + 90 grader vilket innebär att solljuset inte träffar ytan 
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%och dessa vinklar kommer att exkluderas från vidare beräkningar. 
if cosq(i)<0 

     
    s = 0; 
else 
  s = Is(i)*cosq(i);   
end 
Gs = [Gs s]; 

  
%Diffus solstrålning mot planet 
if qz(i) == (pi/2) %detta innebär att solen är under horisonten = mörkt. 
    dh = 0; 
else 
    dh = Idh(i)*(1-

(Is(i)/Ion(i)))*((1+cos(b))/2)+Idh(i)*(Is(i)/Ion(i))*(cosq(i)/cos(qz(i))); 
if dh <0 
    dh = 0; 
end 
end 
Gd = [Gd dh]; 

  
%Markreflekterad solinstrålning mot planet 
m = p*Itot(i)*((1-cos(b))/2); 
Gm = [Gm m]; 
end 

  
%Total solinstrålning mot planet 
G = Gs+Gd+Gm; 
end 

15.3.2 Funktionen SolCellMP   
%Funktionen solcell beräknar spänning och ström vid den arbetspunkt där 
        %solcellens effekt maximeras. 
        %Anrop: [ Vmp, Imp ] = solcell_mp( G, T, ns, Voc, Isc, a, b) 
        %Vmp [V] och Imp [A] är spänning respektive ström vid den              

        arbetspunkt där 

        %solcellens effekt maximeras (och med hjälp av elektrisk utrustning  
        %kan solcellen hållas nära denna punkt under drift). 
        %G är solinstrålningen [W/m^2] mot solcellen på timbasis över ett 

år.  
        %T är lufttemperaturen [grader]. 
        %ns är antalet solceller seriekopplade per sträng i solpanelen. 
        %Voc [V] och Isc [A] är tomgångsspänning respektive 

kortslutningsström 
        %angivet för standardiserade provningsförhållanden (STC) vilket 

innebär 
        %instrålning på 1000 W/m^2, AM 1.5 och solcellstemperatur på 25 

grader. 
        %a är temperaturkoefficienten för Voc [V/K]. 
        %b är temperaturkoefficienten för Isc [A/K]. 
 

 

function [ Vmp, Imp] = SolCellMP( G, T, ns, Voc, Isc, a, b) 

%Funktionen SolCellMP beräknar spänning och ström vid den 

arbetspunkt där solcellens effekt maximeras. 

 
%Funktionen SolCellMP beräknar spänning och ström vid den 

%arbetspunkt där solcellens effekt maximeras. 
         %Anrop:[ Vmp, Imp ] = solcell_mp( G, T, ns, Voc, Isc, a, b) 
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%Vmp [V] och Imp [A] är spänning respektive ström vid den 

%arbetspunkt där solcellens effekt maximeras (och med hjälp av 

%elektrisk utrustning kan solcellen hållas nära denna punkt 

%under drift). 

 
%G är solinstrålningen [W/m^2] mot solcellen på timbasis över 

%ett år. 
%T är lufttemperaturen [grader]. 
%ns är antalet solceller seriekopplade per sträng i solpanelen. 
%Voc [V] och Isc [A] är tomgångsspänning respektive 

%kortslutningsström 
%angivet för standardiserade provningsförhållanden (STC) vilket 

%innebär instrålning på 1000 W/m^2, AM 1.5 och 
%solcellstemperatur på 25 grader. 
%a är temperaturkoefficienten för Voc [V/K]. 
%b är temperaturkoefficienten för Isc [A/K]. 

 
%Solcellsberäkningar 

         
        sz=size(G); 

  
        Vmp = zeros(sz); 
        Imp = zeros(sz); 
        %Voct = zeros(sz); 
        %Isct = zeros(sz); 

         
        k = 0.05*ns; 

  
        %Boltzanns konstant [eV/K] 
        kb = 8.617e-5;  
        %Elektronens laddning [eV] 
        q = 1; 

        
        %Solcellstemperaturen Tcell 
        c = 0.03; %Standardvärde [grader*m^2/W]. 

         

  
        for i= 1:8760          
        % Inverkan av solinstrålningen G 

         
        if G(i)>0 %Räknar bara de timmar då solen lyser. 
        IscG = (G(i)/1000)*Isc; %IscG är Isc korrigerad för solinstrålning. 
        VocG = Voc+k*log(G(i)/1000); %VocG är Voc korrigerad för 

solinstrålning. 

  
        %Inverkan av solcellstemperaturen 
        Tcell = T(i) + c*G(i); 
        VocT = a*(Tcell-25); %Ändringen i Voc pga temperaturökning hos 

cellen. 
        Vockorr = VocG + VocT; %Summera inverkan av instrålning och 

cellstemperatur. 
         if Vockorr>0 
         if (1+(q*Vockorr)/(kb*Tcell))>0 
             IscT = b*(Tcell-25); %Ändringen i Voc pga temperaturökning hos 

cellen. 
             Isckorr = IscG + IscT; %Summera inverkan av instrålning och 

cellstemperatur. 
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        %Beräkning av spänning Vmp och ström Imp vid arbetspunkten för 

maxeffekt. 

  
        %Spänningen Vmp 
        Vmpny = Vockorr -((kb*Tcell)/q)*(log(1+(q*Vockorr)/(kb*Tcell))); 

        
        %Strömmen Imp 
        Impny = Isckorr*(1-(1/(1+(q*Vockorr)/(kb*Tcell)))); 

  
        Vmp(i) = Vmpny; 
        Imp(i) = Impny; 

         
        %Voct(i) = Vockorr; 
        %Isct(i) = Isckorr; 

  
        %Om negativ spänning Vockorr får Vmp(i) och Imp(i) förbli noll.  
        %Detta innebär att solcellseffekten blir noll i vidare beräkningar. 
        %Dessutom fås komplexa tal om arg i ln-funktionen blir negativt. 

         
         end 
         end 
        end 

         
        end 
        end 

 



Projektidé 
Benämning på projektet 

Förnybara energilösningar för fastighetsägare 

Utfärdat av, datum 

2013-04-03 

Beställare 

Tomas Nordqvist 

Projektnummer 

18213FBELF 

Projektledare 

Joel Agrell 

 

Områdesnummer 

Alla 

 

Bakgrund 

Projektet bedrivs som ett samarbete mellan Uppsalahem och sju studenter på 

civilingenjörsprogrammet i energisystem. Projektet ingår i studenternas utbildning och 

överensstämmer väl med Uppsalahems vision om att vara det grönaste bostadsbolaget i Uppsala och 

att bidra till en hållbar livsstil. 

Uppsalahem bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta 

och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser i livet. Till det har Uppsalahem 

ägardirektiv om att:  

● Delta aktivt i arbetet med stadsutveckling  

● Stödja tillämpningen av ny och förnybar energiteknik 

● Jobba med energieffektivisering 

● Vid utvärdering tillämpa LCC kalkylering 

Åtgärder för att minska energianvändningen har stor plats i Uppsalahems planering för att skapa ett 

långsiktigt hållbart boende. I hela verksamheten från planering, nybyggnation, förvaltning och 

förnyelse ligger fokus på miljöförbättrande åtgärder inom energi- och vattenanvändning, minskning 

av kemikalier och farliga ämnen, förebyggande av föroreningar, minska transporter och utsläpp till 

luft och vatten samt minska mängden avfall. 

I detta är ett nästa naturligt steg att utveckla verksamhet, metodik, rutiner och lösningar för att få in 

förnybar energiproduktion förnybar energiförsörjning av Uppsalahems fastigheter på ett metodiskt 

och affärsmässigt sätt. Idag görs detta från projekt till projekt men i framtiden skall strategi, metodik 

och rutiner för detta vara en naturlig del i Uppsalahems arbete med att med hög kompetens äga, 

förvalta och utveckla fastigheter. 

Idag har Uppsalahem 2st solvärmeanläggningar där lokalt förnybar energiproduktion sker. Under 

uppförande är dessutom ett nytt hus, Frodeparken, som kommer få en solcellsfasad som kommer 

producera ca 70 000 kWh/år. Ett lågenergihus, Holmfrid, är även under uppförande som kommer ha 

solfångare för bereda varmvatten och för Holmfrid planeras även en geoenergianläggning där 

förvärmning görs av ventilationsluften görs för att slippa avfrostningsproblematik och eftervärmning 

av ventilationsluft vilket både sparar energi och effekt som gör att den smutsigaste 

fjärrvärmeproduktionen vintertid undviks.     



Effektmål  

Syftet med projektet är att ta fram strategi, metodik för hur Uppsalahem ska implementera förnybar 

energi i sitt bostadsbestånd. Detta genom att ta fram arbetsmetodik som förenklar implementering 

av lönsam förnybar energitillförsel i byggnaders olika livscykelfaser (nybyggnation, förnyelse, 

energibesparingsprojekt, renovering). Metodiken ska innehålla förslag på åtgärder, arbetssätt att 

analysera dessa samt ett ekonomiskt perspektiv. 

Projektet syftar därmed till att uppnå följande nyttor 

Efter genomfört projekt skall beställaren kunna besvara följande frågor med positivt utfall:  

1. Har beställaren applicerbar metodik, rutiner och checklistor för få in förnybar energiproduktion: 

a. I nyproduktionsprojekt 

b. I förnyelseprojekt 

c. I renoveringsprojekt 

d. I befintligt bestånd 

e. Som energiförsörjning för täcka det behov som inte kan produceras lokalt  

 

2. Strategi, metodik och checklistor skall bidra till att Uppsalahems som fastighetsägare med 

lönsamhet ur ett företagsekonomiskt perspektiv får in så mycket förnybar energiproduktion för 

sin energiförsörjning som möjligt.  

 

3. Resultatet av projektet skall tydligt kunna ge besked om Uppsalahem genom att anamma 

resultatet med lönsamhet kan minska sitt behov av köpt energi i förhållande till dagsläget och 

därigenom minska behovet av externa leverantörer samt sin utsatthet för prisökningar på 

energimarknaden.  

Projektmål  

Projektet skall leverera en strategi, och metodik inkluderande logiska flödesscheman och checklistor 

som kan föras in i Uppsalahems rutiner för implementering av förnybar energitillförsel. Leveransen 

kommer bestå av ett uppslagsverk där användaren finner förslag på åtgärder i byggnadens olika 

faser, konsekvensanalys av åtgärderna och det fastighetsekonomiska perspektivet. Arbetet skall 

grundas på simuleringar och validering av: 

1. Ett nyproduktionsprojekt 

2. Ett förnyelseprojekt 

3. Ett renoveringsprojekt 

4. En byggnad i befintligt bestånd 

5. Energiförsörjning som inte kan produceras lokalt  

Avgränsningar 

Förnybar energitillförsel och energilagring kommer att beaktas. Därmed exkluderas alla former av 

energibesparingsåtgärder.  

Grov tidplan 

Startdatum: 2013-04-13 

Färdigställt: 2013-05-31 



Uppskattade kostnader 

Mindre kostnader för exempelvis studiebesök. 

Planeringstid 

Projektdefinition skall lämnas till beställaren senast 12/4 2013.  

Idégodkännande (BP1) 
 

Tomas Nordqvist, 2013-04-05   

Beställare, datum  Projektledare, datum 

  

Attestant, datum  

  

 

  



Projektdefinition 
Benämning på projektet 

Förnybara energilösningar för fastighetsägare 

Utfärdat av, datum 

2013-04-16 

Beställare 

Tomas Nordqvist 

Projektnummer 

18213FBELF 

Projektledare 

Joel Agrell 

 

Områdesnummer 

Alla 

Bakgrund 

Projektet bedrivs som ett samarbete mellan Uppsalahem och sju studenter på 

civilingenjörsprogrammet i energisystem. Projektet ingår i studenternas utbildning och 

överensstämmer väl med Uppsalahems vision om att vara det grönaste bostadsbolaget i Uppsala och 

att bidra till en hållbar livsstil. 

Uppsalahem bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta 

och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser i livet. Till det har Uppsalahem 

ägardirektiv om att:  

● Delta aktivt i arbetet med stadsutveckling  

● Stödja tillämpningen av ny och förnybar energiteknik 

● Jobba med energieffektivisering 

● Vid utvärdering tillämpa LCC kalkylering (Livscykelkalkylering) 

Åtgärder för att minska energianvändningen har stor plats i Uppsalahems planering för att skapa ett 

långsiktigt hållbart boende. I hela verksamheten från planering, nybyggnation, förvaltning och 

förnyelse ligger fokus på miljöförbättrande åtgärder inom energi- och vattenanvändning, minskning 

av kemikalier och farliga ämnen, förebyggande av föroreningar, minska transporter, mängden avfall 

samt utsläpp till luft och vatten. 

Nästa naturliga steg i att utveckla verksamheten är att utarbeta metodik, rutiner och lösningar för att 

få in förnybar energiproduktion för försörjning av Uppsalahems fastigheter på ett metodiskt och 

affärsmässigt sätt. Idag görs detta från projekt till projekt men i framtiden skall strategi, metodik och 

rutiner för detta vara en naturlig del i Uppsalahems arbete med att med hög kompetens äga, förvalta 

och utveckla fastigheter. 

Idag har Uppsalahem två solvärmeanläggningar där lokalt förnybar energiproduktion sker. Under 

uppförande är dessutom ett nytt hus, Frodeparken, vars solcellsfasad beräknas producera ca 70 000 

kWh/år. Ett lågenergihus, Holmfrid, är även under uppförande och kommer ha solfångare för att 

bereda varmvatten. Där planeras även en geoenergianläggning där ventilationsluften förvärms, för 

att slippa avfrostningsproblematik, och ventilationsluften eftervärms, vilket både sparar energi och 

effekt som gör att den smutsigaste fjärrvärmeproduktionen vintertid undviks.     

Effektmål – beskriver det önskade läget 

Syftet med projektet är att ta fram strategi och metodik för hur Uppsalahem ska implementera 

förnybar energi i sitt bostadsbestånd. För detta utvecklas en arbetsmetodik som förenklar 

implementering av lönsam förnybar energitillförsel i byggnaders olika livscykelfaser (nybyggnation, 



förnyelse, energibesparingsprojekt, renovering). Metodiken ska innehålla förslag på åtgärder, 

arbetssätt att analysera dessa samt ett ekonomiskt perspektiv. 

Projektet syftar därmed till att uppnå följande nyttor: 

4. Ge beställaren applicerbar metodik, rutiner och checklistor för att få in förnybar 

energiproduktion i: 

a. nyproduktionsprojekt 

b. förnyelseprojekt 

c. renoveringsprojekt 

d. befintligt bestånd 

5. Strategi, metodik och checklistor skall bidra till att Uppsalahem som fastighetsägare får in så 

mycket förnybar energiproduktion för sin energiförsörjning som möjligt ur ett 

företagsekonomiskt lönsamhetsperspektiv.  

 

6. Resultatet av projektet skall ge besked angående om Uppsalahem, genom att anamma 

resultatet, med lönsamhet kan minska sitt behov av köpt energi i förhållande till dagsläget. 

Därigenom skulle behovet av externa leverantörer och Uppsalahems utsatthet för prisökningar 

på energimarknaden minskas.  

Referensmätning – beskriver utgångsläget 

I dagsläget (april 2013) har Uppsalahem två befintliga solvärmeanläggningar, en solcellsfasad och 

ytterligare en solvärmeanläggning under uppförande samt en planerad geoenergianläggning. 

Närmare beskrivning av dessa finns under rubriken Bakgrund.  

Uppsalahem köper idag ursprungsmärkt vattenkraft för elförsörjningen, dock har tillförseln av lokalt 

producerad förnybar energi i Uppsalahems bostadsbestånd potential att öka. Vidare finns ingen 

genomgående metodik för implementering av förnybar energi, utan detta utreds från projekt till 

projekt. 

Projektmål – beskriver vad projektet ska leverera 

Projektet skall till 2013-06-05 leverera en strategi och metodik inkluderande logiska flödesscheman 

och checklistor som kan föras in i Uppsalahems rutiner för implementering av förnybar 

energitillförsel. Detta skall vara förenligt med Boverkets byggregler (BBR) för alternativa 

energiförsörjningssystem. 

Leveransen kommer bestå av en manual (uppslagsverk) där användaren finner metodik, checklistor, 

förslag på åtgärder för byggnadernas olika faser, konsekvensanalys av åtgärderna och hur detta kan 

utvärderas ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv.  

Arbetet skall grundas på teori, simuleringar samt validering mot: 

a) Ett nyproduktionsprojekt 

b) Ett förnyelseprojekt 

c) Ett renoveringsprojekt 

d) En byggnad i befintligt bestånd 

Modellen för simuleringarna kommer konstrueras i projektet. 



Avgränsningar 

Endast lokalproducerad förnybar energitillförsel och energilagring kommer att beaktas. Därmed 

exkluderas alla former av energibesparingsåtgärder samt extern energiproduktion (dvs. produktion 

som inte sker i anslutning till byggnaden). 

Det urval av energitekniker och lagringsmetoder som studeras i projektet är: 

Elektricitet 

 Produktion 

o Solceller 

o Urban vindkraft (på eller i anslutning till byggnaden) 

 Lagring 

o Bränsleceller (vätgas) 

o SMES (supraledande magnetiskt energilager) 

o Batterier 

o Svänghjul 
Värme 

 Produktion 

o Geotermisk värme (berg-, jord- och sjövärme) 

o Solvärme 

o Värmepump (frånluft från exempelvis ventilation) 

 Lagring 

o Geotermisk lagring (groplager, borrhål i berg, lerlager samt akvifer 

o LTES (latent termisk energilagring) och sensibel lagring. Exempelvis ackumulatortank 

med vatten och/eller saltlösning, betong modifierad med fasomvandlingsmaterial 

o Kemisk värmelagring (molekylär termisk lagring) 

Utförande 

Projektet kommer utföras i ett fem sprintar, tidsintervaller inom vilka specificerade delmål skall vara 

uppfyllda, sprintarna är definierade under rubriker Tidsplan. Under arbetets gång kommer 

deltagarna i projektet att jobba i mindre arbetsgrupper vilka tittar på olika energitekniker. Inom de 

enskilda arbetsgrupperna utarbetas delmål för de aktuella området. Arbetsgrupperna tar gemensamt 

fram manualstruktur och simuleringsmodell. Resultatet utvärderas genom jämförelse mot utvalda 

objekt i olika faser. 

Riskhantering 

Projektet medför inga direkta ekonomiska risker för Uppsalahem. Dock kan eventuella fel i manualen 

leda till indirekta risker så som icke lönsamma investeringar. Hur dessa risker minimeras går att läsa 

om under rubriken Kvalitetssäkring. 

Kvalitetssäkring 

All dokumentation kontrolleras av minst en projektmedlem utöver författaren. Stora förändringar (ex 

faktafel) vid korrekturläsning ska diskuteras med författaren och kontrolleras av en tredje 

projektmedlem. 

Känslighetsanalyser kommer utföras för aktuella beräkningar. 

Validering av manualen kommer, där det är möjligt, ske genom jämförelse av simuleringsresultatet 

mot verklig data för utvalda objekt i olika faser (nyproduktion, förnyelse, renovering och befintliga 



byggnader). Där detta ej är möjligt så sker validering av resultatet av de enskilda teknikerna mot 

annan tillgänglig data (ex tidigare studier och experiment). 

Tidplan 

Projektplanering godkänd, 2013-04-12 

Sprint 1, 2013-04-19 

Alla avgränsningar, så som urval av energitekniker, skall vara definierade 

Arbetsfördelningen skall vara bestämd, med reservation för förändringar om det visar sig att 

vissa arbetsuppgifter har större eller mindre arbetsbörda än vad som har förutsetts. 

En preliminär struktur för manualen (slutprodukten) skall vara framtagen. 

Sprint 2, 2013-05-03 

Ett första utkast av manualen skall vara klart. 

Sprint 3, 2013-05-10 

Grundprinciper för att konstruera simuleringsmodell skall vara klara. 

Urval av fastigheter och data för simulering skall vara klar för de olika byggnadsfaserna: 

nyproduktion, renovering, förnyelse och befintligt bestånd. 

Val av simuleringsmetod klar. 

Sprint 4, 2013-05-17 

Första version av simuleringsmodell klar. 

Manual (inklusive simuleringsmodell) testad mot verklig data, det vill säga en jämförelse av 

manualens resultat mot befintliga objekt. 

Sprint 5, 2013-05-24 

Justering och komplettering av manualen klar. 

Redovisning av projektet genomförd, 2013-05-31 

Slutrapport inlämnad till beställare och examinator, 2013-06-05 

För mer detaljerad tidsplan, se Bilaga 1: X2.ES3-9-Ursprunglig_tidplan-2013-04-08 

Ändringshantering 

Projektledaren noterar de större ändringar och avsteg som görs från godkänd projektdefinition. Vid 

större ändringsärenden som påverkar projektets mål, tidplan eller budget, är det projektledarens 

ansvar att mallen Ändringsdokument fylls i och presenteras för projektets beställare samt handledare 

och examinator av projektet. 

Projektorganisation 

Roller 
 

Beställare Tomas Nordqvist, Energisamordnare  

Uppsalahem AB 



Projektledare Joel Agrell,  
studerande på programmet Civilingenjör i Energisystem, Uppsala 
Universitet 

Projektgruppmedlemmar Joel Agrell, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Sandra Kolar, 
Louise Nordlander-Svensson, Angelika Treiber och Marit Wiksell. 
Studerande på programmet Civilingenjör i Energisystem, Uppsala 
Universitet 

Handledare Annica Nilsson,  
Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet 

Examinator Kjell Pernestål,  
Institutionen för fysik och astronomi,  
Uppsala Universitet 

Kommunikationsplan 

Mottagare 

Vem? 

Typ av information 

Vad? 

Tidpunkt/ frekvens 

När? 

Tillvägagångssätt 

Hur? 

Beställare Förfrågningar samt 

avstämning och 

slutrapportering 

Löpande samt avstämning 

vid sprint 2 och 4. 

Via mejl samt 

möte 

Projektmedarbetare  Lägesgenomgång med 

projektgrupp 

Veckovis måndagar, samt 

löpande under arbetets 

gång 

Möte 

Handledare Lägesgenomgång Veckovis 

Måndagar 

Möte 

Examinator Vid större 

projektförändring samt tar 

del av slutrapport 

Vid behov av 

projektförändring samt vid 

projektets slut 

Via mejl 

Övriga (ex 

myndigheter) 
Förfrågningar kring 

exempelvis regelverk 

Vid behov  

Budget 

Mindre kostnader för exempelvis studiebesök. 

Godkännande av Projektdefinition (BP2) 

Tomas Nordqvist, 2013-04-19 

 

Joel Agrell, 2013-04-24 

Beställare, datum  Projektledare, datum 

 
 

 

Attestant, datum 

  



 

Mötesprotokoll 

Mötesprotokoll: 2013-03-06 

Författare: Joel Agrell 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

Närvarande: Joel Agrell, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Sandra Kolar, Louise Nordlander, 

Angelika Treiber, Marit Wiksell, Kjell Pernestål 

Lägesgenomgång 

• Informerade Kjell om vad vi hitintills har gjort och den kontakt som hafts med Tomas 

Nordqvist på Uppsalahem. Diskuterade med Kjell hur projektet skall fortskrida.  

Beslut:  

• Vi skall spåna fram en projektplan. 

• Kjell Pernestål kontaktar Arne Roos och Uppsalahem angående projektet. 

Mötesprotokoll: 2013-03-11 

Författare: Joel Agrell 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

Närvarande: Joel Agrell, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Sandra Kolar, Louise Nordlander, 

Angelika Treiber, Marit Wiksell, Annica Nilsson. 

Lägesgenomgång: 

• Pratade kort med potentiella handledaren Annica Nilsson i mestadels upplysningssyfte.  

Beslut:  

• Kontakta Tomas Nordqvist och bestäm datum för workshop, därefter skall Annica Nilsson 

underrättas.  

• Joel Agrell skall kontakta Kjell Pernestål angående om Uppsalahems projektform kan 

användas. 

Mötesprotokoll: 2013-03-21 

Författare: Sandra Kolar 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

Närvarande: Angelika Treiber, Sandra Kolar, Christoffer Boström, Marit Wiksell, Louise Nordlander 

Svensson, Elisabeth Jansson. 

Information:  

 Datum för workshopen är bestämt till 28/3 kl 8:00-13:00 

 Datum för WBS 8/4 kl 8:00-12:00 



Lägesgenomgång: 

 Joel har meddelat Annica Nilsson datumen och ordnat kontakt mellan Kjell Pernestål och 

Uppsalahem angående deras projektform. 

Beslut: 

 Kommande moment i kursen:  

Projektplan skall skickas in till Kjell ca en vecka efter simuleringskursen 

Föreläsning i gruppdynamik 8/4 

 Möjliga förslag att diskutera med Uppsalahem 

o Egen elproduktion – solceller 

o Investeringar gällande elproduktion – vindkraft, bioenergi  

o Värmeproduktion – bergvärme, solfångare  

o Energilagring (el + värme) 

o Energieffektivisering - värmeåtervinning (ventilation), fönster, hushållsel 

Mötesprotokoll: 2013-03-28  

Författare: Sandra Kolar 

Närvarande: Angelika Treiber, Sandra Kolar, Christoffer Boström, Marit Wiksell, Louise Nordlander 

Svensson, Elisabeth Jansson, Joel Agrell, Tomas Nordqvist, Fredrik Olsson (Uppsalahem) 

Information: 

 Fredrik Olsson (projektsamordnare) gav tips om att arbeta i projekt. Kan hjälpa oss att 

strukturera upp arbetet och kommer att närvara vid WBS:en 8/4. 

 Tomas Nordqvist gick igenom bakgrund till projektet. Tomas kommer i projektet agera 

beställare och vara vår kontakt mot Uppsala hem. 

 Joel Agrell utsågs till projektledare för gruppen. 

Utkast Projektidé: 

 ”Förnybara energilösningar för fastighetsägare”- Ta fram en strategi/metodik för 

implementering av förnybara energilösningar i Uppsalahems bostadsbestånd. Detta med 

inriktning på energitillförsel ej energibesparingsåtgärder. 

 Metodiken skall bl a innehålla urval och prioritering av alternativ, utvärdering av dessa, lösning 

genom simulering och utvärdering av resultatet. 

Till nästa gång: 

 Projektgruppen skall gemensamt fylla i Uppsalahems mall för projektidén.  Detta skall vara 

klart till WBS:en 8/4. Möte för att göra detta är 3/4. Joel skall sedan mejla denna till Tomas, 

Annica och Kjell. 

 Joel ska bjuda in Tomas och Fredrik till projektets dropbox. 

 WBS 8/4 kl 8:00 Uppsalahem 

Mötesprotokoll: 2013-04-08 

Författare: Marit Wiksell 

Kontrollerad av: Sandra Kolar 

Närvarande: Marit Wiksell, Sandra Kolar, Angelika Treiber, Joel Agrell, Christoffer Boström, Louise 

Nordlander Svensson, Elisabet Jansson, Tomas Nordqvist, Fredrik Olsson 



Information: 

En uppdaterad version av projektidén gicks igenom. 

En tidsplan för projektet utarbetades i samarbete med Uppsalahem. Projektet uppdelas i sprintar 

med definierade mål och slutdatum.  

Tomas informerade om viktiga faktorer för de olika faserna (nyproduktion, förnyelse, renovering, 

befintligt bestånd).  

Lägesgenomgång: 

Projektidén är godkänd. 

Till nästa gång: 

Projektgruppen börjar arbeta enligt plan. 

Mötesprotokoll: 2013-04-13 

Författare: Sandra Kolar 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

Närvarande: Joel Agrell, Sandra Kolar, Louise Nordlander Svensson, Elisabet Jansson. 

Information: 

 Uppsalahems mall för projektidé fylldes gemensamt i baserat på det som beslutade på 

workshopen 28/3. Dokumentet finns i projektets dropbox. 

Lägesgenomgång: 

 Joel har bjudit in Tomas och Fredrik till dropboxen. 

 Joel har försökt kontakta Annica för att diskutera projektidén. 

Till nästa gång: 

 Joel ska mejla projektidén till Tomas, Annica och Kjell.  

 WBS 8/4 kl 8:00 Uppsalahem 

Mötesprotokoll: 2013-04-11 

Författare: Marit Wiksell 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

Närvarande: Joel Agrell, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Sandra Kolar, Louise Nordlander, 

Angelika Treiber, Marit Wiksell.  

Information:  

Varje person redovisade översiktligt om respektive tekniker som undersökts under onsdagen den 10 

april 2013. Därefter gjordes val av de tekniker som kommer undersökas närmare samt en grov 

arbetsfördelning där teknikerna delades in i tre grupper.   



Lägesgenomgång:  

Enligt plan.  

Beslut:  

Tekniker som valdes och inte valdes redovisas i rapport X2.ES3-13-9-val_av_tekniker-2013-04-11.  

Arbetsgrupperna som valdes: 

1. Jord-, berg- och sjövärme, groplagring, borrhål, slang i lera och värmepumpar(frånluft och luft-

vatten).  

2. Vindkraft, solvärme, saltlösning, betonglagring.  

3. Solceller, batterier, bränsleceller, svänghjul, SMES.  

Till nästa gång:  

Projektdefinition skrivs och skickas in, sprintarna i tidsplanen definieras och arbetsgrupper väljs 

genom att alla skickar in önskemål om arbetsområde till projektledaren innan dagens slut.  

Mötesprotokoll: 2013-04-05 

Författare: Sandra Kolar 

Kontrollerad av: Marit Wiksell 

Närvarande: Joel Agrell, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Sandra Kolar, Louise Nordlander, 

Angelika Treiber, Marit Wiksell, Annica Nilsson. 

Information: 

Under mötet diskuterades vad som gjorts under förra veckan (v.15). Projektdefinitionen, utkast av 

manualstrukturen och de allmänna delmålen som tagits fram diskuterades med Annica.   

Annica och Tomas hade på mötet, 12/4, kommit fram till att det var okej att utesluta energitillförsel 

från externa energikällor i projektet.  

Lägesgenomgång: 

Projektdefinitionen har skickats in till Tomas, Fredrik, Kjell och Annica.  

Annica har sagt okej, Fredrik saknade rubrikerna riskhantering och mötesstruktur, väntar svar från 

Kjell. Tomas hade inte hunnit läsa den, men sa att vi kunde anta att den är godkänd så länge. 

Sprintarna har definierats och arbetsgrupperna utformats. 

Beslut: 

Stora förändringar (ex faktafel) vid korrekturläsning ska diskuteras med författaren och kontrolleras 

av en tredje projektmedlem. 

Delmål för arbetsgrupperna ska diskuteras kl 12:00 16/4. Dessa ska sedan skickas till Annica. 



Val av fastigheter ska diskuteras närmare. 

Till nästa gång: 

Joel uppdaterar projektdefinitionen med riskhantering och mötesstruktur 

Delmålen ska vara satta och mejlade till Annica 16/4. 

Joel uppdaterar tidplanen med delmålen 

Har Tomas skickat information om ekonomiska modeller? 

Sprint 1 skall vara klar 19/4 - grov manual struktur, avgränsningar etc. skall vara färdiga och skickad 

till Tomas m fl.  

Mötesprotokoll: 2013-04-16 

Författare: Louise Nordlander  

Kontrollerad av: Sandra Kolar 

Närvarande: Joel Agrell, Angelika Treiber, Christoffer Boström, Sandra Kolar, Marit Wiksell, Elisabet 

Jansson, Louise Nordlander 

Information: 

Under mötet diskuterades arbetsgruppernas delmål och tidssättning av dessa, val av fastigheter att 

simulera respektive göra valideringar mot, struktur av källhantering samt att en allmän 

lägesgenomgång gjordes. 

Lägesgenomgång: 

 Föregående protokoll läses upp, Joel skall uppdatera tidplanen ytterligare då nya 

kommentarer tillkommit. 

 Tomas har kommenterat projektdefinitionen 

 Delmål diskuteras och datumsätts, så att alla tre arbetsgrupper har samma mål. 

 Val av byggnader att simulera diskuteras. 

 Sätt att simulera på diskuteras. 

 Ärendelogg uppdateras. 

Beslut: 

 Struktur av källhantering har beslutats gemensamt. Lollo sammanställer dokument under 

administration, se A.ES3-13-9-källhantering. 

 Delmålen datumsätts till: 

- 25/4-13: samtliga grupper skall ha en inledning (teknisk bakgrund, 

marknadsutveckling, implementering, eventuella exempel på implementering) att 

presentera. Denna behöver ej vara fullständig. 

- 3/5-13: Alla skall vara redo att sammanställa det första utkastet av manualen. Det 

vill säga alla delmål som framgår i X3.ES3-13-9-Allmänna_delmål-2013-04-12 fram 

till den 3e maj skall vara uppfyllda. 

 Utvecklingsmöjligheter skall läggas till som rubrik i manualstrukturen. Se X3.ES3-13-9-

Manualstruktur_rev1. 

 Val av byggnader att simulera beslutas preliminärt. Se X5.ES3-13-9-Förslag_data_fastigheter-

2013-04-16. 



 Uppdatering av projektdefinitionen enligt Tomas kommentarer Se X2.ES3-13-9-

Projektdefinition_rev_2-2013-04-16. 

 Lollo och Elisabet är ansvariga för sammansättning av slutrapport. Detta innefattar 

stavningskontroll, kontroll av språkstil och dylikt så att rapporten blir enhetlig. De är även 

ansvariga att göra detta vid sammansättningen av inledningen den 25/4. 

 Varje grupp skall upprätta ett avgränsningsdokument innehållande bortvalda energitekniker 

samt motivering till varför de valts bort. Dessa skall sammanställas till ett gemensamt 

dokument till den 25/4. 

 Teknikerna som undersöks utvidgas med  

o Ackumulatortankar och mer LTEC (Moltres)  

o Akvifärer (Golem) 

o Kemisk värmelagring (Jolteon) 

Mötesprotokoll:  2013-04-22 

Författare: Christoffer Boström 

Kontrollerad av:  Joel Agrell 

Närvarande: Joel Agrell, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Louise Nordlander, Angelika Treiber. 

Information: 

Fyll i ärendeloggen, tidplan då uppgift är slutförd.  

Lägesgenomgång: 

 Projektdefinitionen godkänd av Uppsalahem 

 Kjell har gått med i droppbox men inte godkänt projektdefinitionen.  

 Tomas har inte svarat angående grundprinciper, ekonomiska modeller mm.  

Beslut: 

 Möte Torsdag 2013-04-25 kl 15.15 

Mötesprotokoll: 2013-04-29 

Författare: Angelika Treiber 

Kontrollerad av: Joel Agrell 

Närvarande: Marit Wiksell, Sandra Kolar, Angelika Treiber, Joel Agrell, Christoffer Boström, Louise 

Nordlander Svensson, Elisabet Jansson, Annica Nilsson 

Information: 

På mötet har det beslutats att frånluftsvärmepumpar inte tas med samt att beräkningar som görs för 

de olika teknikerna ska vara grova och översiktliga.  

Lägesgenomgång: 

Inskickningen av ett första manualutkast är framflyttat från fredag den 3 maj till måndag den 6 maj.  

Till nästa gång: 

 Joel mailar inledningen till Annica.  



 Joel informerar Tomas om att inskickningen av manualutkastet är framflyttat.  

 Louise och Sandra sätter ihop det som skrivs om varje teknik i sprint 2.  

 Joel kontaktar Annica för klimatdata och geologiskt data för Uppsala. Joel kontaktar Joakim 

Widén för el- och värmedata i fastigheter.  

 På måndag (6/5), ska ett ”träd” upprättas för i vilka faser de olika teknikerna kan 

implementeras i samt att ett första utkast för manualen ska sättas ihop.  

 Alla i gruppen ska kolla i inledningsdokumentet och ändringsdokumentet och följa rubriker och 

källhänvisning enligt dessa.  

 Louise skriver till bioenergi i avgränsningsdokumentet. 

Mötesprotokoll: 2013-05-06 

Författare: Louise Nordlander Svensson 

Kontrollerad av: Marit Wiksell 

Närvarande: Angelika Treiber, Marit Wiksell, Sandra Kolar, Christoffer Boström, Louise Nordlander, 

Elisabet Jansson, Joel Agrell 

Lägesgenomgång: 

 Solceller, bränsleceller och latent värmelagring återstår att till fullo föra in i manualutskottet. 

Detta skall göras under dagen. 

 Annica har svarat på mail, vi får exempelvis kartor från henne för hjälp till simuleringsdata. 

 Joakim Widén har svarat och gett tips på länk angående byggnaders elförbrukning. Han kan 

dock inte träffa oss för möte på hela maj. 

 Rubriker i manualen diskuteras, exempelvis ska vi ha med kombinationsmöjligheter av olika 

tekniker i den slutgiltiga manualen 

Beslut/Till nästa gång: 

 Joel skickar manualutkastet till Annica, Tomas och Kjell (idag) 

 Joel kontaktar Energimyndigheten angående standarddata för hus och liknande 

 Joel kontaktar Sven Smårs för simuleringsmöte 

 Joel kontaktar Annica angående hjälp med validering 

 Lollo läser om byggnadsprocessen och skriver översiktligt dokument 

 Nästa måndag (13/6) skall vi hålla stormöte och planera inför simuleringen. Till dess ska alla 

ha översiktlig koll på hur man simulerar inom (sitt) område, vilka formler som är relevanta, 

vilka input och eventuella defaultvärden som kan behövas. Angelika skriver en preliminär 

dagordning för detta möte. 

Mötesprotokoll: 2013-05-13 

Författare: Sandra Kolar 

Kontrollerad av: Joel Agrell 

Närvarande: Angelika Treiber, Marit Wiksell, Sandra Kolar, Christoffer Boström, Louise Nordlander, 

Elisabet Jansson, Joel Agrell 

Lägesgenomgång: 

 Väntar på val av representativa fastigheter från Uppsalahem. 

 Manualutkastet skickat 

 Kontaktat Annica om validering 

 Dokument om byggnadsprocessen skrivet. 



 Kontaktat Joacim Widén om att approximera årsdata till dygnsdata, väntar svar. 

 Lägesgenomgång om hur det gått att hitta information för beräkningar och defaultvärden. För 

de flesta tekniker har information hittats, men viss information behöver kompletteras. 

Beslut: 

 Gruppen delas in i två grupper. Gupp 1: implementering och kombinationer, grupp 2: 

simulering. Grupp 1: gör även en introduktion och flödesschema för hur manualen är 

uppbyggd. Grupp 2: ska även skriva en kort instruktion till simuleringen.  

 Grupp 1: Angelika, Lollo, Marit. Grupp 2: Joel, Sandra, Elisabet, Christoffer.  

 Om det är möjligt ska simuleringen vara uppbyggt av ett ”grundhus” till vilket olika tekniker kan 

väljas. För simulering fås då en lista över vilken data som behövs. 

 Antaganden och principer skrivs ihop efter att modellen byggts - måndag 20/5.  

 Tordag 16/5 möte med båda grupper. Diskutera validering och lönsamhetsberäkningar. 

Till nästa gång: 

 Joel ska kontakta energimyndigheten 

 Joel har kontaktat Sven Smårs, väntar på svar 

 Joel uppdaterar ärendeloggen 

 Joel mejlar Kjell om redovisning 

 Simuleringsmodell och instruktion för manualen klar till på fredag 17/5 

Mötesprotokoll: 2013-05-17 

Författare: Joel Agrell 

Kontrollerad av: Christoffer Boström 

Deltagare: Joel Agrell, Elisabet Jansson, Tomas Nordqvist Uppsalahem AB. 

Lägesgenomgång: 

Avstämning med Tomas av det projektgruppen hitintills gjort och vilka ändringar Uppsalahem vill se. 

Se bilaga för anteckningar.  

Beslut: 

 Manualens upplägg: Sammanfattning, abstract, innehållsförteckning, instruktion till manualen, 

rutindokument, bakgrund till grov rekommendation, byggprocessen, översikt + 

implementeringsprocessen (ta bort input), bakgrund till kombinerade system, validering, 

förslag till utbyggnad. Bilagor: avgränsningar (avgränsningar valda tekniker + bortvalda 

tekniker), simulering (kostnadsanalys + simulering). 

 Simuleringen begränsas till några casefall 

 Arbetsgruppsfördelning 

Till nästa gång: 

 Avstämning med projektgruppen för att föra vidare vad som beslutats. 

 

Bilaga: Anteckningar från mötet 

Se bilder nedan. 



 













 

Mötesprotokoll: 2013-05-20 

Författare: Angelika Treiber 

Kontrollerad av: Joel Agrell 



Närvarande: Angelika Treiber, Marit Wiksell, Sandra Kolar, Christoffer Boström, Louise Nordlander, 

Elisabet Jansson, Joel Agrell 

Lägesgenomgång: 

 Info från UHAB: De har kommit på att de vill ha tre korta dokument, en för varje byggnadsfas, 

med rutiner för hur implementeringsprocessen ska gå till. Dokumenten ska innehålla 

körschema (vem kontakts, om var och när i byggprocessen), kravbilaga (vilka tekniker måste 

undersökas av konsulten, vår rekommendation, kombinationsmöjligheter, vilken info de måste 

ge till konsulten, vad konsulten måste redovisa, utvärdering av potential + lönsamhet, krav 

man kan ställa på upphandling/leverantör, teknikspecifika tillstånd)   

Bilder och väldigt kort intro till varje teknik: ger den el eller värme, kostnaden påverkas av, 

faktorer att ta hänsyn till m.m. Introduktionen ska vara ca 2 sidor totalt.  

Allt detta ska bli max 20 sidor.  

 Vi har inte fått några fastighetsdata från UHAB 

Beslut: 

 Manualen i sin helhet: Sammanfattning, förord, instruktion, de 3 rutindokumenten, bilagor. 

Bilagor: Kombinationsmöjligheter, Fördjupad info om tekniker och implementering (tar bort checklistor 

ty dessa ligger i rutindokumenten), Case-studie med simulering, lönsamhet, simuleringsantaganden 

och beräkningsgrunder, avgränsningar inom valda och bortvalda tekniker, förslag till utbyggnad.  

 Slutrapporten: Specialanpassad sammanfattning och abstract, innehållsförteckning, samma 

förord, mål och syfte, metod, resultat (simuleringsresultat, bild över rutindokumentens 

struktur), slutsatser (nytta manual, simuleringsresulat och osäkerhet), bilagor med 

delrapporter.  

 Presentation: Rutindokument, simuleringsmodellen, exempelkörningens resultat. 

Till nästa gång: 

 Idag: Val av simuleringsexempel: Solceller och batterier, solvärme, borrhålslager, 

ackumulatortank och eventuellt LTES. 

 Till 29/5: Simulering och rutindokument klart 

 Till 28/5: Poster klart 

 Efter 31/5: Gör ändringar i manualen och fixa mer validering av simulering, skriv slutrapport 

 Joel byter redovisningsgrupp 

 Joel uppdaterar ärendelogg och tidplanen 

Mötesprotokoll 2013-05-27 

Författare: Marit Wiksell 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

Närvarande: Angelika Treiber, Marit Wiksell, Sandra Kolar, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Joel 

Agrell 

Lägesgenomgång: 

 Simuleringsmodellen är klar och redo för att börja simulera. 

 Rutindokumenten är klara. 

 Joel har gjort förfrågan om byte av redovisningsgrupp. 

Beslut: 



 Manualens upplägg: Sammanfattning, abstract, innehållsförteckning, instruktion till manualen, 

rutindokument, bakgrund till grov rekommendation, byggprocessen, översikt + 

implementeringsprocessen (ta bort input), bakgrund till kombinerade system, validering, 

förslag till utbyggnad. Bilagor: avgränsningar (avgränsningar valda tekniker + bortvalda 

tekniker), simulering (kostnadsanalys + simulering). 

Till nästa gång: 

 Onsdag 29/5: skicka in rutindokument till Åsa Reinsson. 

 Måndag 27/5: Simuleringsgruppen lägger in resultat i postern och skickar in den.  

 Lollo är ansvarig för att planera redovisningen.  

 Lönsamhetsberäkningar när simuleringsresultat är klart.  

 Joel uppdaterar ärendelogg och tidplan.  

 Marit och Angelika uppdaterar manualen enligt beslutet ovan.  

Mötesprotokoll 2013-06-03 

Författare: Angelika Treiber 

Kontrollerad av: Marit Wiksell 

Närvarande: Angelika Treiber, Marit Wiksell, Sandra Kolar, Christoffer Boström, Elisabet Jansson, Joel 

Agrell, Louise Nordlander 

Lägesgenomgång: 

Snart klara.  

Beslut: 

 Ta bort rubriken Övergripande validering i manualen. 

Till nästa gång: 

 Redovisning (10-15 min): Fixa PPT: vilka vi är, mål, resultat, lite mer om varje teknik, hur 

manualen fungerar detaljerat, kort om simuleringar (Kilsgärdesvägen) – Lollo, Angelika 

 De som pratar på redovisningen är: Joel, Lollo, Angelika 

 Manual:  

o Simuleringsdel: Sandra 

o Sammanfattning/Abstract: Elisabet 

o Tack till fler: Åsa Reinson, Henrik Wachtmeister: Marit 

o Joels källor: Joel 

o Figurnummer: Sandra 

 Slutrapport: 

o Slutsats och resultat i slutrapportet: Elisabet 

o Bilagor: dokumentförteckning, ärendelogg, tidplan, sprint 3 och 4, manualen, 

mötesprotokoll m.m. :Joel och Christoffer 

 

 



Sprint 1 

Allmänna delmål för manualstruktur: 2013-04-16 

Författare: Angelika Treiber 

Kontrollerad av: Sandra Kolar 

Dessa punkter är gemensamma för alla arbetsgrupper och kommer ingå i den färdiga manualen. 

 Introduktion om tekniken: Hur fungerar det tekniskt, hur ser marknaden ut idag. 

Deadline: 2013-04-25 

 

 I vilka faser tekniken är intressant. 

 Vilka tekniker, metoder och sätt att implementera tekniken är aktuella.  

 Vilka regler och tillstånd som behövs.  

(Undersök vad som gäller i Uppsala kommun, men nämn att det kan se annorlunda ut i övriga 

kommuner) 

 Utvärdering av kostnader och lönsamhet. 

 Konsekvensanalys: 

o Hållfasthet 

o Kundpåverkan 

o Livslängd 

o Underhåll 

o Förändring av byggnaders egenskaper 

o Säkerhet 

Deadline: 2013-05-03 – (sammanfaller med Sprint 2) 

 

 Vilken input som behövs för simulering. 

 Beräkningsprinciper och antaganden för de beräkningar som görs exempelvis vid 

energiproduktion och lönsamhet. 

Deadline: 2013-05-10 – (sammanfaller med Sprint 3) 

Avgränsningar inom valda tekniker: 2013-04-26 

Författare: Elisabet Jansson 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

I detta avsnitt presenteras och motiveras avgränsningarna inom de tekniker studien behandlar. 

Avgränsningarna består i att studien begränsas till vissa varianter av valda tekniker, exempelvis 

utvalda typer av solceller och batterier. 

Elproduktion 

Solceller 

Följande typer av solceller inkluderas i studien (det är även dessa typer som finns kommersiellt 

tillgängliga på marknaden).1 

 Solceller av kristallint kisel 

 Tunnfilmssolceller i följande tre material: 

o Amorft kisel 

o Kadmium Tellurid, CdTe  

                                                           
1 Julian Chen, 2011, Physics of Solar Energy, John Wiley & Sons, s. 25-26. 



o Koppar Indium Gallium Selenid, CIGS (Cu(InGa)Se2) 

Följande alternativa solcellstekniker tas inte upp i studien och nedan följer motivering till detta. 

 Flerlagersolceller (multijunction solar cells) 

 Grätzelceller 

 Vridbara solceller 

 Organiska solceller 

Flerlagersolceller 

Solcellsmoduler bestående av flera lager solceller når verkningsgrader på 30-40 %, vilket är mycket 

högre än solceller med enbart ett lager. Detta beror på att de olika lagren består av halvledarmaterial 

med olika bandgap vilket innebär att en större andel av ljusets våglängder kan utnyttjas.2 

Flerlagertekniken finns etablerad men på grund av det höga priset är tekniken begränsad till 

användning inom områdena rymdsatelliter och militären.3 

Vridbara solceller 

System med vridbara solceller som följer solens position på himlen finns i större solcellsparker. Ett 

vridbart solcellssystem ökar effektiviteten jämfört med ett icke vridbart men är samtidigt mer 

avancerat och kräver mer underhåll. Ett exempel som illustrerar effekterna av vridbara solceller är 

Solarpark Gut Erlasee i Arnstein. Där ökade de vridbara solcellerna produktionen med 30 % jämfört 

med icke vridbara solceller. Däremot var investeringskostnaden 33 % högre och det krävdes dubbelt 

så stor markyta. Vridbara solceller ger möjlighet att fokusera det direkta solljuset.4 Under svenska 

förhållanden är dock en relativt hög andel av ljuset diffus strålning, vilken är reflekterad och når 

solcellen från slumpvis riktning. Andelen diffus strålning är cirka 20 % under molnfria sommardagar 

men under mulna vinterdagar når den uppåt 80 %.5 Mot bakgrund av att vridbara solceller kräver en 

större yta och mer underhåll än icke vridbara solceller samt den relativt låga andelen direkt 

solstrålning i Sverige bedöms vridbara solceller inte vara lämpliga för tillämpningar i 

bostadsbeståndet. 

Grätzelceller 

Grätzelsolcellen är ett koncept med två elektroder, varav den ena är belagd med ett färgämne som 

absorberar solljus, och en elektrolytisk vätska.6 Principen bygger på en nanostruktur och efterliknar 

fotosyntesen. Denna typ av solcell är fortfarande på forskningsstadiet men skulle kunna bli aktuell i 

framtiden.7 

Organiska solceller 

Forskning bedrivs på flera olika varianter av solceller där fotosyntesen härmas i material av organiska 

polymerer. Verkningsgraden för denna typ av solceller är fortfarande lägre än för de etablerade 

                                                           
2 Antonio Luque & Steven Hegedus, 2011, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, andra upplagan, 
Wiley, s. 314-318. 
3 Viktor Laursen, 2012, Mikroproduktion – Sol eller Vindkraft, Linneaus University. 
4 Göran Sidén, 2009, Förnybar Energi, Studentlitteratur, s. 68-69 
5 Henrik Juhlin, 2011, Planering, förutsättningar och effekter av implementering av solceller i 
stadsutvecklingsprojekt, Uppsala universitet. 
6 Sidén, 2009, s. 59. 
7 Juhlin, 2011. 



solcellsvarianterna, det vill säga under 6 %. Organiska solceller har potential kunna utnyttja solljuset 

effektivare än dagens halvledarsolceller men för detta krävs tekniska framsteg.8 

Solkraftverk/Concentrating solar collectors (CSP) 

Solkraftverk i form av ”Concentrating solar collectors” (CSP) är anläggningar där solljuset genom olika 

metoder koncentreras så att solfångare kan producera värme med mycket hög temperatur. 

Exempelvis kan tillräckligt höga temperatur uppnås för att kunna bilda ånga och därigenom driva en 

ångturbin. 9 Dessa typer av system återfinns bara i storskaliga anläggningar och är mer avancerade än 

solcellsmoduler.10 Solkraftverk bedöms därför inte vara relevant för bostäder. 

Lagring av elektricitet 

De typer av tekniker för lagring av elektricitet som inkluderas i studien är: 

 Batterier av typerna: 

o Blysyrabatterier 

o Litiumjonbatterier 

 System med bränsleceller med vätgaslagring och vätgasproduktion från solceller. 

Bränsleceller av typerna: 

o PEMFC (Polymermembranbränslecell) 

o SOFC (Fastoxidbränslecell) 

Med vätgaslager av typen: 

 Trycksatt vätgas i tankar 

Med vätgasproduktion från solceller med elektrolysör av typen: 

 PEM (Polymermembranelektrolysör) 

 Kemisk värmelagring 

Därmed utelämnas följande tekniker och motivering till detta återfinns nedan. 

 Övriga typer av batterier: Nickelkadmiumbatterier (NiCd) och återuppladdningsbara. 

alkalimanganbatterier (RAM). 

 Övriga typer av bränsleceller: PAFC (Fosforsyrabränslecell), MCFC 

(Smältkarbonatbränslecell), DMFC (Direktmetanolbränslecell) och AFC (Syrabränslecell). 

 Alkalisk elektrolysör 

 Övriga typer av vätgaslagring: metallhydrider och flytande väte. 

Batterier 

Blysyrabatterier 

Är den vanligaste typen av återuppladdningsbart batteri och har använts i över 100 år. 

Blysyrabatteriet används i bilar, UPS-system (uninterruptible power supply) och för lagring av el i 

självständiga system. Det finns olika typer av blysyrabatterier framtagna specifikt för dessa olika 

ändamål. De uppfyller de grundläggande kriterier som finns för energilagring i en fastighet med 

egenproducerad el och utgör dessutom det billigaste alternativet. De har låg energidensitet på grund 

av den höga densiteten hos bly men detta är inte ett problem vid stationära anordningar.11 

                                                           
8 Luque & Hegedus, 2011, s. 675-711. 
9 Godfrey Boyle, 2012,  Renewable energy, power for a sustainanble future, kap 2 
10 Sidén, 2012, kap 3. 
11 Luque & Hegedus, 2011, s. 921-930 



Litiumjonbatterier 

Litiumjonbatterier har funnits på marknaden sedan 1991, och är just nu den batterityp som undergår 

störst utveckling. Det används främst inom portabla anordningar, som mobiltelefoner och bärbara 

datorer, men är även ett alternativ för stationär lagring genom seriekoppling av flera batterier.12 En 

nackdel är att det finns en risk för explosion eller brand vid felhantering, på grund av reaktiviteten 

hos litium, så denna aspekt måste kontrolleras särskilt noga så att batteriet inte utgör någon risk för 

byggnaden.13 

Nickel-metallhydridbatterier (NiMH) 

NiMH-batterier används inom samma typ av applikationer som litiumjonbatterier men har kortare 

livstid.14 De kräver dock lite eller inget underhåll varför de kan utgöra ett intressant alternativ.15 

Nickel-kadmiumbatterier (NiCd) 

NiCd-batterier har använts under lång tid då de har bra egenskaper i form av lång livstid och klarar 

ett högt antal laddningscykler. Det har dock allt mer fasats ut och ersatts med NiMH-batterier på 

grund av att kadmium är både ovanligt och giftigt samt att dessa batterier är tre gånger så dyra som 

blysyrabatterier. Det har även ett problem kallat ”the memory effect”, vilket innebär att om batteriet 

inte laddas upp fullt, så tappar det i kapacitet och klarar bara av att laddas upp till den nivån den 

senast var uppe i.16 

Återuppladningsbara alkalimanganbatterier (RAM) 

Alkalimanganbatterier har länge endast funnits som primärceller, det vill säga icke-

återuppladdningsbara batterier. De varianter med sekundära (återuppladdningsbara) celler som 

tagits fram lämpar sig endast för mycket små anordningar (lånt under energinivåer som kan vara 

aktuella för byggnader) och kan endast genomgå cirka 20-50 fulla cykler.17 

Olika typer av bränsleceller 

De typer av bränsleceller som ligger i det effektområde, cirka 10-50 kW, som kan vara aktuellt för 

byggnader med flera bostäder är PEMFC (Polymermembranbränslecell), SOFC (Fastoxidbränslecell) 

och PAFC (Fosforsyrabränslecell).18 Övriga typer av bränsleceller ger effekter som är för låga eller för 

höga för att vara lämpliga i bostadsbeståndet. DMFC (Direktmetanolbränslecell) ger effekter på 1-100 

W. AFC (Syrabränslecell) ger effekter på 0,5-10 kW, och kan vara aktuell för mindre privatbostäder 

men inte i flerbostadshus. MCFC (Smältkarbonatbränslecell) är lämplig för mer storskalig produktion 

med effekter på 0,5-10 MW.19 20 PAFC ligger i rätt effektområde och finns implementerad i hotell, 

sjukhus och andra offentliga byggnader. En PAFC måste dock vara i drift kontinuerligt på grund av att 
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13 Luque & Hegedus, 2011, s. 917-919 
14 Ibid, s. 916-917 
15 Chen, 2011, s. 265 
16 Luque & Hegedus, 2011, s. 914-916 
17Ibid, s. 917 
18 Anna-Karin Jannasch, 2011, Möjlighet och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader, 
Svenskt Gastekniskt Center AB, rapport nr 228. 
19 Ibid. 
20 James Larminie & Andrew Dicks, 2003, Fuel Cell Systems Explained, andra utgåvan, Wiley, s. 14-24. 



elektrolyten, vilken är ren fosforsyra, orsakar kraftig korrosion. De två återstående typerna, PEMFC 

och SOFC, är således de som är lämpliga i flerbostadshus. 21 

Elektrolysör 

Det finns två typer av elektrolysörer att tillgå på marknaden, en alkalisk (vanligen baserad på 

kaliumhydroxid) och membrantekniken PEM.22 Då denna studie behandlar system där elektrolysören 

ingår i kombination med förnybar kraftproduktion från solceller har PEM-elektrolysören valts. Detta 

beror på att denna typ av elektrolysör startar snabbare vilket innebär att den lämpar sig bättre för 

solcellernas varierande kraftproduktion. PEM-elektrolysören tar även mindre plats och håller högre 

säkerhet än den alkaliska varianten.23 Mot bakgrund av detta bedöms PEM-elektrolysören vara den 

teknik som är aktuell i kombination med solceller i byggnadsbeståndet.   

Vätgaslagring 

Vätgas kan lagras trycksatt i tankar, vilket är den teknik som ingår i denna studie men även i 

metallhydrider och i flytande form.  Flytande väte är en mycket kompakt lagringsform och kan vara 

aktuell i fordon. Denna metod för lagring innebär dock stora förluster och lagring över längre tid är 

omöjlig. Absorption av vätgas i metallhydrider vore ett möjligt alternativ med fördelarna att 

lagringen kan ske snabbare och att de tar mindre plats än vid lagring i trycksatta tankar. Dock är 

metallhydrider ett dyrare alternativ och när utrymmet inte är mycket begränsat är trycksatt vätgas i 

tankaren mer fördelaktig lösning.24 På grund av detta bedöms lagring av trycksatt vätgas i tankar vara 

den lagringsmetod som är mest aktuell för vätelagring i stationära tillämpningar som byggnader. 

Värmeproduktion 

Thermosyphon solar water heater 

Denna typ av solfångare är konstruerade så att varmvattnet stiger från solfångare till tanken som är 

lokaliserad ovanför. Denna teknik är bara aktuell i frostfria klimat.25 

Värmelagring 

LTES 

För beskrivning av latent termisk energilagring (LTES) och fasomvandlingsmaterial (PCM), se X3.ES3-

13-9-Inledning_LTES-2013-04-25.  

De PCM:er som bedömts ingå i denna studie är fast-flytande uppdelat i: 

 Organiska 

o Paraffiner 

 Oorganiska  

o Salt-/vattenbaserade föreningar  

 Salthydrater  

 Eutektiska salter 

Nedan följer en kortare motivering till exkluderingen av de andra typerna av PCM. De 

fasomvandlingsmaterial (PCM) som används i LTES kan delas upp i  

                                                           
21 Jannasch, 2011. 
22 Alexandra Nikoleris, 2011, Solenergi och vätgas – ett demonstrationsprojekt, Lunds tekniska högskola. 
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 Fast-Flytande 

 Flytande-Gas 

 Fast-Fast 

 Flytande-Flytande 

 Fast-Gas 

Fast-gas och flytande-gas PCM:er används inte idag då den stora volymförändringen blir för svår att 

hantera vid övergången till gasfas. Fast-fast och flytande-flytande PCM:er används i princip inte heller 

då de lagrar mycket mindre energi än fast-flytande PCM:er.26 Därav är endast fast-flytande PCM:er 

aktuella för värmelagring och de andra typerna utesluts ur denna studie.  

Fast-flytande PCM kan i sin tur delas upp i två klasser (organiska och oorganiska) beroende på vilka 

egenskaper de besitter. 

 Organiska – Smälttempereraturintervall mellan 2 – 100 oC, latent lagringsförmåga kring 240 

kJ/kg, behåller prestanda över många fasomvandlingscykler, relativt stora volymförändringar, 

låg konduktivitet, ej toxiska, inga rostproblem, dock kan vissa ha relativt stor brandrisk. 

o Paraffiner – kommer ingå i studien då det finns många praktiska tillämpningar på 

denna typ idag. 

o Icke-paraffiner – denna typ utesluts ur denna studie då merparten av de praktiska 

tillämpningarna inom denna klass görs med paraffiner.27 

 

 Oorganiska – Smälttemperaturintervall mellan -90 – 1000 oC, högre latent lagringsförmåga än 

organiska, högre konduktivitet, vissa PCM:er i denna klass förlorar prestanda över tid, vissa 

PCM:er har problem med underkylning, samt finns rostproblematik med vissa saltbaserade 

oorganiska PCM. 

o Salt-/vattenbaserade föreningar – Idag är det främst salthydrater, eutektiska salter och 

vatten som används i praktiken. Salthydrater och Eutektiska salter kommer ingå i 

denna studie. Då vatten i form av is/snö-lager lämpar sig för kyla i större utsträckning 

utesluts det från studien. 

 Salthydrater, Saltlösningar, Salter, Vatten, Gashydrater, Eutektiska salter 

o Övriga oorganiska föreningar 

 Nitrater, Hydroxider, Klorider, Karbonater, Fluorider – dessa utesluts ur 

studien då de endast existerar på experimentstadiet idag, samt att deras 

smälttemperatur är väldigt hög och då passar i högtemperatursystem vilket ej 

är lämpligt för hus.28 

Bortvalda tekniker: 2013-05-05 

Författare: Elisabet Jansson 

Kontrollerad av: Sandra Kolar 

Följande tekniker har exkluderats ur studien då de inte bedöms vara relevanta för tillämpning i 

samband med förnybar energiproduktion för byggnader i stadsmiljö: 

 Passiv solvärme 

 Pumpkraft 

 Solkraftverk/ ”Concentrating solar collectors” (CSP) 
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 Superkondensatorer 

 Supraledande magnetiskt energilager (SMES) 

 Svänghjul 

 Tryckluft (CAES) 

 Värmelagring i bergrum 

 Värmepumpar med avloppsvatten som värmekälla 

 Långtidslagring av kyla i is/snö-lager (LTES) 

I följande avsnitt återfinns en beskrivning av de exkluderade teknikerna samt motivering till 

bedömningen. 

Tekniker för lagring av elektricitet 

I figur 1 visas en översiktlig jämförelse av effekt och leveranstid för olika tekniker för lagring av 

elektricitet.  

 

Figur 1. Jämförelse av olika tekniker för lagring av elektricitet. 29 

Pumpkraft 

Pumpkraft innebär att vatten pumpas från en lägre till en högre reservoar (därigenom lagras energi i 

form av vattnets lägesenergi) och elektricitet utvinns sedan vid önskat tillfälle genom att vattnet leds 

ner genom en vattenkraftsturbin. Med denna teknik kan energin lagras under lång tid utan förluster 

men utan befintliga reservoarer (exempelvis dammar eller sjöar) blir investeringskostanden mycket 

hög.30  Pumpkraft är den globalt största tekniken för lagring av elektricitet och dess verkningsgrad 

ligger kring 80 %. Tekniken är storskalig och typiska värden för dagens anläggningar är effekter på 

1000 till 2000 MW och urladdningstider mellan sex och tolv timmar.31 Denna teknik bedöms inte vara 

                                                           
29 Baserad på Knut Erik Nielsen, 2010, Superconducting Energy Storage in Power Systems with Renewable 
Energy Sources, Norwegian University of Science and Technology. 
30 Erdzan Hodzic et.al, 2010, Tekniker för lagring av stora mängder elektrisk energi, Lunds tekniska högskola.  
31 Rickard Östergård, 2011, Flywheel Energy Storage a Conceptual Study, Uppsala universitet. 



realistisk i anknytning till byggnader eftersom den är alltför storskalig, har mycket hög 

investeringskostnad och svårligen kan placeras i stadsmiljö.  

Superkondensatorer 

En superkondensator lagrar energi i ett elektriskt fält. Tekniken ger hög effekt men energidensiteten 

(lagrad energi per kg lager) är låg jämfört med exempelvis batterier.32 Superkondensatorer har 

verkningsgrader kring 90 % och finns i mindre skala (effekten ligger vanligen mellan 1 kW och 250 

kW). Superkondensatorer har lång livstid samt klarar många laddningscykler, dock urladdas de med 

tiden och är i dagsläget mycket dyra.33 Superkondensatorer kan användas som lager vid småskalig 

solkraft (system under 80 Wh) men batterier är ett mer fördelaktigt alternativ, med undantag för 

otillgängliga platser där det är problematiskt att byta batterier.34 

Supraledande magnetiskt energilager (SMES) 

I supraledande magnetiskt energilager (SMES) lagras elektriciteten i magnetfältet hos en spole. 

Spolen kyls under en viss kritisk nivå varvid den blir supraledande, denna temperatur ligger för de 

vanligast använda supraledande materialen omkring 4 K. I en perfekt supraledande spole är de 

resistiva förlusterna noll. Systemets förluster består främst av förluster vid kylning av spolen och ökar 

därmed med lagringstiden.35 I dagens tillämpningar av SMES ligger verkningsgraden kring 90 %, vilket 

är avsevärt högre än för exempelvis batterier.36 Tekniken medför starka elektromagnetiska fält vilket 

man måste hantera vid placeringen av lagret. SMES lämpar sig väl för utjämning av snabba 

effektfluktuationer, på exempelvis elnätet, eftersom tekniken har hög effektkapacitet. Däremot 

används SMES inte för att lagra stora mängder energi utan den typiska urladdningstiden ligger mellan 

en sekund och en minut.37 Vid förnybar elproduktion i byggnader rör det sig framför allt om sol- och 

vindkraft som önskas lagras över dygnet eller mellan årstider. SMES är en teknik som kan användas 

för att upprätthålla momentan effektbalans men bedöms inte vara aktuell i fallet med förnybar 

elproduktion i byggnader med nätanslutning.  

Svänghjul 

Med ett svänghjul lagras energi i form av kinetisk energi hos en roterande kropp och elektricitet 

alstras sedan genom att rotationsaxeln kopplas till en generator. Mängden energi beror av 

rotationshastigheten och begränsas av hållfastheten hos det roterande materialet. 38 Svänghjul 

används idag i anläggningar med UPS (uniterruptible power supply), exempelvis sjukhus, som 

behöver garantera elförsörjning även vid strömavbrott på elnätet.39 Svänghjul används då i 

kombination med någon kraftkälla, eftersom svänghjulen har snabb reaktionstid men inte ger 

långsiktig elförsörjning. Svänghjul har verkningsgrad runt 90 % och effekten ligger typiskt i intervallet 

10 kW till 20 MW med urladdningstid från en sekund upp till en timme. Svänghjul kan vara ett 

alternativ till batterier för att hålla effektbalans då svänghjul klarar fler snabba laddningscykler än 

batterier. Svänghjul har antingen mekaniska lager eller magnetlager. Magnetlager innebär att 

svänghjulet hålls svävande med hjälp av ett magnetfält, detta ger avsevärt lägre friktionsförluster än 
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37 Östergård, 2011. 
38 Östergård, 2011. 
39 Hodzic et.al, 2010. 



mekaniska lager men det krävs ett avancerat styrsystem för att hålla svänghjulet balanserat. Med 

mekaniska lager förloras större delen av den lagrade energin genom friktion på ett par timmar.40 

Svänghjul bedöms inte vara aktuellt för byggnader utan behov av UPS eftersom tekniken främst 

lämpar sig för att utjämna snabba effektfluktuationer och att det krävs avancerade magnetlager för 

att kunna lagra energi i ett antal timmar. 

Tryckluft (CAES) 

I tryckluftslager (CAES) lagras energin i form av komprimerad luft och elektricitet utvinns sedan 

genom att luften expanderas över en gasturbin. Luften lagras i underjordiska bergformationer eller 

rörsystem. Tryckluftlager har vanligen effekter mellan 100 och 300 MW som kan levereras i upp till 

tio timmar.41 Tekniken är mycket storskalig och främst avsedd att användas i kombination med kol- 

eller kärnkraftverk.42 

Tekniker för värmeproduktion 

Passiv solvärme 

Passiv solvärme innebär att värmen från solen utnyttjas för att värma fastigheten. Detta görs främst 

genom att ha stora glaspartier mot söder och system för reglering av solinstrålningen, samt att 

värmesystemet kan ta tillvara på den passiva solvärmen. Detta är framför allt en arkitektonisk metod 

som kan användas vid nybyggnation och klassas inte som en energiteknik utan främst en 

energibesparande arkitektur. 43 Tekniken kan vara relevant i byggnader men då det inte är en teknik 

för produktion av energi faller den inte inom ramarna för denna studie. 

Värmepumpar med avloppsvatten som värmekälla 

Renat kommunalt avloppsvatten har ofta en temperatur på 8-9 ᵒC under vintern. Vattnet kan därmed 

användas som värmekälla till värmepumpar men då främst för att producera fjärrvärme.  Därmed är 

denna teknik inget alternativ för direkt uppvärmning i fastigheter. Metoden är storskalig och används 

i vissa reningsverk.44 

Bioenergi 

Bioenergi för värmeproduktion faller till stor del in under fjärrvärmeproduktion. Fjärrvärme finns 

redan i majoriteten av flerbostadshusen i Uppsala, varför detta inte kommer att tas med i studien.45 

Pelletspannor för värmeproduktion kan vara ett bra alternativ i villor, men i ett flerbostadshus 

bedöms fjärrvärme alternativt värmepumpar vara bättre alternativ. Värmepumpar har fördelar 

jämfört med pellets, det behövs till exempel inget stort bränsleförråd. På dessa grunder exkluderas 

även pelletsuppvärmning ur studien. 

Bioenergi – fjärrvärme finns redan i de flesta av Uppsalahems fastigheter och bioenergi kommer 

därför inte undersökas som alternativ för intern värmeproduktion. Pelletspannor är endast rimligt då 

fjärrvärme inte är tillgängligt och även då är exempelvis värmepumpar oftast ett bättre alternativ.  
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41 Östergård, 2011. 
42 Hodzic et.al, 2010. 
43 Maria Block & Varis Bokalders, 2009, Byggekologi – kunskaper för ett hållbart byggande, AB Svensk 
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Tekniker för lagring av värme 

Värmelagring i bergrum 

Bergrummet bör vara minst 100 000 m3 för att inte förlusterna ska bli för stora. Värmen lagras i 

vatten. Det varmare vattnet stiger mot ytan (på grund av densiteten) och man kan ha värmepumpar 

på olika djup för att anpassa vattentemperaturen mot det aktuella behovet. Tekniken är storskalig 

och skulle i fallet med byggnader endast vara möjlig för större bostadsområden med flera hundra 

bostäder. Bergrumstekniken kräver speciella geologiska förutsättningar. Denna teknik kan endast 

vara aktuell vid nybyggnation av större bostadsområden och bedöms inte rymmas inom detta 

projekt.46 

Långtidslagring av kyla i is/snö-lager (LTES) 

För att tillgodose behov av kyla på sommaren kan is/snö lagras i eller under mark över vintern och 

vatten agerar då fasändringsmaterial (PCM). Antingen samlas snö ihop under vintern eller produceras 

med snökanoner. Ett ton is kan kyla ca 100 kWh energi, när kylan väl behövs värmeväxlas antingen 

ett luftburet eller ett vätskeburet system mot kyllagret.47 

Med exempelvis ett bergrum på 100 000 m3 uppgår förlusterna efter några år endast till två procent. 

Is/snö-lager behöver nödvändigtvis inte vara beläget i bergrum utan kan installeras i källare etc, dock 

uppstår större förluster med mindre lagringsutrymme. Fjärrkyleleverantörer tar ut avgifter beroende 

på det maximala kyleffektuttaget som utnyttjas. Lönsamheten för is/snö-lager vid stora 

kyleffektbehov bedöms vara god då det minskar eller helt tar bort behovet av köpt kyla.48 

Behovet av komfortkyla i svenska bostäder är begränsat.49 Uppsalahems affärsidé och vision är att 

tillhandahålla attraktiva bostäder till Uppsalas befolkning.50 Med utgångspunkt i detta bedöms att 

kommersiella kontorslokaler och andra större lokaler med större kylbehov inte är och inte kommer 

vara en del i Uppsalahems fastighetsbestånd. Av detta följer att behovet av komfortkyla för 

Uppsalahem är relativt litet och kan tillgodoses med effektivare klimatskal i kombination med/eller 

andra lösningar och långtidskyllagring kommer därför inte att beaktas.51 52 

Manualstruktur: 2013-04-16 

Författare: Sandra Kolar, Elisabet Jansson 

Kontrollerat av: Angelika Treiber 

 Förord  

 Innehållsförteckning 

 Instruktion för hur manualen är uppbyggd 

 Inledning om varje teknik (Hur tekniken fungerar tekniskt, hur marknaden ser ut idag m.m.) 
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Faser 

 I vilken fas är 

byggnaden. 

 

Alternativ att tillgå 

 Grov rekommendation 

 Viktigaste regler och tillstånd som 

behövs för de olika alternativen 
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Figur 2. Manualstruktur. 

 Checklista för implementering 

 Utveckling (tekniker som skulle kunna vara aktuella i framtiden, vilka tekniker som 

exkluderats ur studien och varför).  

 Register 

 Antaganden och principer 

 Kod 

  



 

Sprint 2 

Lönsamhet 

Defaultvärden:  

 Förväntad produktion 

 Investeringskostnad för verket: 10 000 kr/kwh 

 Livslängd 20 år 

 Driftkostnad: 0,1 kr/kWh  

 Ökad fastighetsskatt: 6400/kW  

 Kostnad för elmätare: 800 kr   

 Eventuell försäkringskostnad 

 Eventuellt elcertifikat: 0,20 kr/kWh 

 Eventuella ekonomiska stöd från exempelvis länsstyrelsen eller utvecklingsprojekt inom 

kommunen.  

 Elpris (ingen effekt av moms och energiskatt) 53 

Batterier 

Enheter: 

W = A*V (effekt = ström*spänning) 

Wh = W*h (wattimmar = effekt*användningstid) 

Ah = A*h (amperetimmar = högsta möjliga ström som kan levereras*tid) 

Wh = Ah*V   Ah = Wh/V54 

För att kunna räkna på dimensionerna hos den batteribank man vill dimensionera för stationär 

lagring behöver man känna till: 

 Önskad lagringsförmåga (Wh) – detta måste bestämmas för att få ett optimalt batterisystem. 

Har man ett väldigt litet system som ska försörjas räknar man enkelt ut det genom att titta på 

de anordningar som ska försörjas (till exempel en kyl, en lampa och en tv); vilken effekt drar 

de och under hur lång tid ska de användas per dag. Har man ett större system (en hel 

byggnad med lägenheter) får man bestämma hur mycket av den totala energiförbrukningen 

som ska kunna täckas av batterianläggningen och under hur lång tid. 

 

 Batterikapacitet (Ah) – dimensioneras utifrån de laster som ska försörjas. Enheten 

amperetimmar indikerar hur många timmar ett batteri kan leverera en viss ström vid batteriets 

nominella spänning och vid den angivna urladdningshastigheten.55 

 

 Nominell spänning i batteribanken (V) – den spänning batteriet är märkt med. Ett 

blysyrabatteri har vanligen 12, 24 eller 48 V. Man kan parallellkoppla batterier för att uppnå en 

önskad nominell spänning för hela batteribanken.56 

                                                           
53 Carl Berg & Hannes Rydmark, 2009, Investeringsbeslut för småskalig vindkraft- en fallstudie, SLU, s.17 ff. 
54 Bergströms service, Daniel Bergström, 2013-05-12, Beräkningar, 
http://www.bergstromsservice.se/index.php?page=beraekningar 
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 Depth of Discharge (DOD) – anger den andel av batteriets totala kapacitet som ska 

användas i praktiken. Ju lägre DOD, desto längre livstid får batteriet och fullständig upp- och 

urladdning ska undvikas. Företaget SunWind rekommenderar att max 70 % av batteriets 

kapacitet används sommartid och max 50 % vintertid.57 58 Att välja en bra nivå på DOD kan 

förlänga batteriets livstid avsevärt, det är bra att lägga nivån så att anläggningen levererar bra 

under hela tiden man tänkt använda den, eftersom det inte är att rekommendera att lägga till 

nya batterier efter några år. Om man lägger till nya batterier kommer anläggningen ändå att 

arbeta med batteriet med lägst kapacitet med utgångspunkt.59 

 

 Temperatur – de kemiska reaktioner som utgör batteriets basala funktion arbetar generellt 

bättre vid högre temperaturer. Vanliga blysyrabatterier har relativt hög tolerans för 

temperaturvariation, men arbetstemperaturen bör ändå tas med i beräkningen då man 

bestämmer dimensionerna hos en batterianläggning. Följande tabell är hämtad från företaget 

Cleversolar: 

 
Tabell 4: Temperaturens inverkan på batterier 

Temperatur [oC] Faktor med vilken ett batteris kapacitet måste 

höjas för önskad lagringsförmåga 

26,7 1,00 

21,1 1,04 

15,6 1,11 

10,0 1,19 

4,4 1,30 

-1,1 1,40 

-6,7 1,59 

 

Minskad temperatur medför alltså förluster. De flesta batterier är märkta utefter en arbetstemperatur 

på 25 oC.60 

 

 Övriga förluster – Eventuellt kan man ta med förluster hos lasterna i beräkningen för 

batterianläggningens dimensionering. UNAVCO Knowledgebase utgår exempelvis från att 

batterianläggningens laster har en verkningsgrad på 80 %.61  

 

Exempel batteri 

Företaget SunWind rekommenderar blysyrabatterier av AGM-modell för stationär lagring av 

solcellsproducerad el. AGM-modell innebär att batteriet är slutet och inte kräver något underhåll, det 

innebär också att mindre explosionsfarlig vätgas produceras eftersom elektrolyten (svavelsyra) inte 

                                                                                                                                                                                     
56 Alternative Energy Store, 2013-05-12, Off-grid Calculations, 
http://www.altestore.com/store/calculators/off_grid_calculator/ 
57 Northern Arizona Wind & Sun, 2013-05-12, http://www.solar-electric.com/deep-cycle-battery-faq.html 
58 Bergströms service, Daniel Bergström, 2013-05-12, Beräkningar, 
http://www.bergstromsservice.se/index.php?page=beraekningar 
59 PV Education, 2013-05-12, http://pvcdrom.pveducation.org/BATTERY/capacity.htm 
60 Cleversolar, 2013-05-12, Battery Bank Calculations, http://www.cleversolar.co.uk/shop/help-advice-
faq/battery-bank-size-calulations.html 
61 UNAVCO Knowledgebase, 2012-10-31, Calculations for Solar Arrays and Battery Backup, 
http://facility.unavco.org/kb/questions/463/Power+-+Calculations+for+Solar+Arrays+and+Battery+Backup 
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är flytande utan ligger inbäddad i glasfiberplattor (se tidigare dokument). Ett av deras batterier är 

RA12-260D som har följande egenskaper: 

 Nominell spänning: 12 V 

 Kapacitet vid 10 h urladdning, 25 oC: 260 Ah 

 Kapacitet vid 100 h urladdning, 25 oC: 320 Ah 

 Vikt: 74 kg 

 Mått: 520x268x220 mm 

Samt en rad andra egenskaper som maximal rekommenderad laddningsström, självurladdning och 

inre resistans (se källan).62 63 

Beräkningsprocess för stationär batterianläggning: 

1. Hur stort energibehov ska batteriet täcka upp för och under hur lång tid? Anges i Wh och 

dagar då man utgår från energiförbrukning per dag. 

2. Dividera med batterianläggningens nominella spänning för att beräkna vilken kapacitet som 

krävs för att täcka det önskade energibehovet. Detta fås alltså i Ah (omräkningen från Wh till 

Ah kan egentligen göras när som helst i beräkningsprocessen). 

3. Kompensera för batteriets DOD, alltså den procenthalt av batteriets maxkapacitet som ska 

utnyttjas.  

4. Kompensera eventuellt för förluster på grund av låg arbetstemperatur. 

5. Kompensera eventuellt för förluster hos lasterna. 

6. Bestäm hur många batterier av en viss typ som krävs. Detta varierar beroende på 

anläggningens nominella spänning. 

7. Bestäm hur stort lagringsutrymme dessa kräver, med alla säkerhetsaspekter i beaktande.64 
65 

Enkelt räkneexempel: 

1. Vi vill att batteriet ska kunna försörja fyra stycken 100 W glödlampor som är tända i tio timmar. 

4*100*10 = 4000 Wh  

Detta är alltså den energimängd batteriet ska kunna leverera (en mycket låg siffra) 

 
2. Vi har ett batteri med en nominell spänning på 12 V. Detta ger: 

4000/12 = 333,33 Ah 

 
3. Batteriet ska användas till max 50 % av sin kapacitet för att få lång livslängd: 

333,33/0,5 = 666,66 Ah 

 
4. Medelarbetstemperaturen för batteriet är 15 oC:  

666,66*1,04 = 693,33 Ah 

 
5. Vi antar för enkelhetens skull att lasterna har 100 % verkningsgrad.  

 
6. Med ett batteri av typen RA12-260D behöver vi således: 

693,33/260 = 2,66 
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Tre stycken batterier av denna typ. Om man från början utgår från att ”ett batteri” består av två stycken 

parallellkopplade RA12-260D, får de den nominella spänningen 24 V. Detta skulle innebära att för att 

klara samma förutsättningar räcker det med halva kapaciteten, 346,66 Ah. Vid parallellkoppling ger de 

dock fortfarande samma ström, varför man måste se över vilken koppling som lämpar sig med 

avseende på kostnad och övriga systemet. 

Laddningsregulator  

(smsolar) ska ha högre ström än max i solpanelen/lasten. MPPT (maximum Power Point Tracking): 

laddningsregulatorn ser till att solpanelsspänningen hålls vid den optimala spänningen för att ladda 

batteriet 

Växelriktare: 4X den maximala effekt man behöver. Inverter Power Panel (altstore): inverter, 

elektrisk urkoppling, överströmsskydd, jordning, effektkontroll. Stor nog att klara den totala effekten 

på en och samma gång. Allt som kan tänkas användas samtidigt, räkna ihop deras effekter. Välj 

samma nominella spänning som batteriet har. 

Tabell 5: Batterier och växelriktare 

Storlek batteribank, 12 V [Ah] Storlek växelriktare 

420 1000 
540 1500 
750 2000 
1000 2500 

 

Dimensionering: 

Vid reversibla kemiska reaktioner av formen C + värme ↔ A + B, tas värme upp då komponenterna A 

och B bildas och frigörs när dessa återbildar komponent C. Lagringskapaciteten utgörs av den mängd 

värme som kan tas upp/frigöras då denna reaktion sker. För kemisk värmelagring är 

lagringsdensiteten ofta relativt hög , 0,5-3 GJ/m3, jämfört med sensibel och latent värmelagring.66  

Den värme som tas upp/frigörs för reaktionen (idealt) betecknas vanligen ∆H och är 

entalpiförändringen för reaktionen, med enheten Joule.67 Då val av reaktanter gjorts kan 

substansmängden av komponenterna bestämmas utifrån reaktionsformeln och ∆H för reaktionen, 

information som kan fås från exempelvis kemiska tabeller. Från substansmängden kan vikten av 

komponenterna beräknas enligt formeln: 𝑀 =
𝑚

𝑛
 , där M=molmassa (g/mol), m=massa (g) och 

n=substansmängd (mol). 

Volymerna som substanserna upptar kan beräknas genom ämnets densitet: 𝜌 =
𝑚

𝑉
, där 𝜌 = 𝑘g/m3, 

m=kg och V=m3. 68 Densiteten för ett ämne påverkas av omgivningens tryck och temperatur, vilket 

medför att tankarna måste dimensioneras för att klara den maximala volymen substanserna kommer 
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att uppta. Det är också viktigt att hänsyn till koncentrationen av reaktanterna tas vid beräkning av 

tankarnas volym. Energidensiteten kan beräknas enligt 
 𝜌∆H

𝑀
 [𝐺𝐽/𝑚3].  

Värme flödar alltid från varmt till kallt (termodynamikens andra huvudsats). Detta innebär en förlust 

av värmeenergi i det fall då lagringstanken/tankarna har en högre temperatur än omgivningen. 

Förlusterna kan ske genom strålning, ledning och konvektion. Temperatur, värmeledningsförmåga 

och värmekapacitet är faktorer som till stor del påverkar dessa egenskaper.69 Då reaktanterna till de 

kemiska reaktionerna kan lagras vid ungefär samma temperatur som omgivningen är 

värmeförlusterna (självurladdningen) små vid långtidslagring. 70  

Defaultvärden för simulering: 

Defaultvärden för simuleringen är baserade på värden för lagring med hydratiserat magnesiumsulfat. 

Det är ett ämne för vilket det sker forskning kring värmelagring och försöksanläggningar byggts. Den 

kemiska reaktionen som nyttjas är: MgSO4·7H2O(s)+värme ⇔   MgSO4 (s)+7H2O(g) . 

 Energilagringsdensiteten sätts till 2,8 GJ/m3. Detta är den beräknade energilagringsdensiteten 

för värmelagring med hydratiserat magnesiumsulfat. 71 

 Energiförlusterna försummas då anläggningen (i defaultberäkningarna) antas vara tänkt för 

säsongslagring. Efter uppladdning kan reaktanterna förvaras vid rumstemperatur vilket, vid 

lagring, medför små förluster. 

Validering 

De värden som erhålls med beräkningarna ovan är en överskattning, då värmeförlusterna 

försummats. Tanken/tankarnas volym kan beräknas noggrannare om hänsyn till detta samt 

förändring av densiteten tas. 

 ∆H för reaktionen MgSO4·7H2O(s)+värme ⇔   MgSO4 (s)+7H2O(g) är 411 kJ/mol  

 𝜌 ,Densiteten (MgSO4·7H2O(s)): 1,68 g/cm3 72 

 Molmassa: 246,4755 g/mol 73 

Om energidensiteten beräknas enligt: 
𝜌∆H

𝑀
 [
𝑘𝐽

𝑐𝑚3]erhålls med dessa värden 2,8 kJ/cm3=2,8 GJ/m3, 

vilket stämmer med defaultvärdet. 

Lönsamhet 

För en ackumulatortank i stål är det främst stålpriset som avgör priset för tanken. Priset för 

ackumulatortankar i storleksordningen 30 000- 40 000 m3 är ca 1000 kr/m3 (2006). När tankarna blir 

större ökar hållfasthetskraven och exempelvis tankens väggar måste bli grövre. Tankarna blir därmed 
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dyrare per m3. Tankar större än 60 000 m3 är svåra att bygga om inte en annan sammansättning av 

stål används, vilket blir mycket dyrare.74  

Denna typ av lagringssystem kräver vanligtvis flera tankar. Därtill kommer kostnaden för exempelvis 

reaktanterna. Investeringskostnaden för kemisk värmelagring är större än för både sensibel och 

latent värmelagring.75 

Bränsleceller 

 

Elektrolysör 

I en elektrolysör sker elektrolys av avjoniserat vatten till vätgas och syrgas, i princip den omvända 

reaktionen jämfört med en bränslecell. Syrgasen skulle kunna lagras eller släppas ut i omgivande 

luft.76 Elektrolysören är uppbyggd av flera seriekopplade celler, vilket här benämns strängar, som i sin 

tur kopplas parallellt. För varje enskild sträng krävs en minimispänning för att elektrolysen skall 

kunna ske. För PEM-elektrolysörer är denna lägsta spänning teoretiskt 1,23 V men på grund av 

resistans i kretsen hamnar den i praktiken kring 1,7 V för lägsta strömnivån. Givet att spänningen är 

tillräckligt hög råder ett linjärt samband mellan ström och spänning för PEM-elelktrolysörer, detta 

samband visas i ekvation (22) 77 

𝐼 = 𝑛𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑐 (
𝑉

𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒
− 𝑉𝑚𝑖𝑛)     ;  𝑑å 𝑉 > 𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 𝐼 = 0                          (22)   

Där I är strömmen [A], V är elektrolysörens spänning [V], Vmin är minimispänningen per cell [V], nserie 

är antalet celler per sträng och nparallell är antalet parallellkopplade strängar. Parametern c [A/V]är en 

konstant som bestäms av flödet genom elektrolysörens membran, denna konstant behöver dock inte 

beräknas teoretiskt utan kan bestämmas utifrån specifikationerna från leverantören av 

elektrolysören.78 

I den solkraftdrivna vätgasanläggningen i GlashusEtt i Hammarby Sjöstad i Stockholm användes en 

PEM-elektrolysör, vilken kunde drivas antingen på likström (DC) från solcellerna eller på växelström 

(AC) från elnätet. De spänningskrav elektrolysören hade för likströmsdrift var 48-120V DC. 

Elektrolysören krävde en effekt på 1,1 kW för att genomföra elektrolys. För denna elektrolysör fanns 

även möjligheten att använda en kombination av DC från solceller och AC från elnätet. Detta 

utnyttjades då solcellerna under stora delar av året inte kunde driva elektrolysören på egen hand.79 

Ofta behövs en spänningsomvandlare mellan solcellerna och elektrolysören. 

Spänningsomvandlareanvändes exempelvis i GlashusEtt och i projektet Solar Home i Schweiz. I det 

senare exemplet låg verkningsgraden för spänningsomvandlaren på 95 % vilket kommer att användas 

som standardvärde i simuleringarnas beräkningar förutsatt att användaren inte anger ett annat värde 

anges som indata. 
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Hastigheten för vätgasproduktionen i elektrolysören ökar med högre strömstyrka och då 

strömförlusterna i elektrolysören (vilka är mycket små) försummas ges hastigheten av ekvation (23) 

𝑚𝐻2 =  𝑎
𝐼 𝑛𝑡𝑜𝑡 

2𝐹
    (23)  

Där mH2 är massflödet av vätgas [g/s], I är strömmen [A] eller [C/s], a är molmassan för vätgas 2,016 

[g/mol] F är Faradays konstant 9,6485*104 [C/mol] och ntot är det totala antalet celler i 

elektrolysören. 

I motsats till produktionstakten sjunker verkningsgraden för elektrolysören med ökad strömstyrka. 

För en given strömstyrka ökar dock verkningsgraden vid högre temperaturer. Eftersom solcellernas 

verkningsgrad sjunker av deras värmeutveckling under drift skulle systemet kunna effektiviseras om 

värmen från solcellerna överfördes till elektrolysören. Elektrolysörens temperatur ökar under drift, 

från rumstemperatur till cirka 80ᵒC vid hög strömstyrka. För att förenkla beräkningarna kommer 

temperaturberoendet inte att inkluderas i beräkningarna utan elektrolysören approximeras ha en 

konstant temperatur runt 60ᵒC.80 

Vätgaslager 

Trycknivå i lagret 

Den enklaste metoden är att låta vätgasen lagras vid samma tryck som elektrolysören ger den. I två 

genomförda projekt (GlashusEtt i Hammarby sjöstad, Sverige och IHAVU-projektet i Spanien) med 

elektrolysörer anslutna till solceller i byggnader användes PEM-elektolysörer med arbetstryck på 

cirka 14 bar.81 Mot bakgrund av detta bedöms det sannolikt att PEM-elektrolysörer för den aktuella 

tillämpningen genererar vätgas vid tryck som ligger nära 14 bar, vilket kommer att användas som 

standardvärde vid beräkningarna i simuleringen, såvida inte ett annat tryck specificeras som indata.  

Vätgasens densitet 

Vätgasens densitet, g/l, beror på trycket och temperaturen. Densiteten ökar med högre tryck och 

lägre temperaturer. Vid 300K (cirka 27ᵒC) är sambandet mellan densitet och tryck någorlunda linjärt i 

området under 1000 bar. Att sambandet är nästan linjärt innebär att vätgasen beter sig relativt likt 

en ideal gas under dessa förhållanden. Vid mycket låga temperaturer eller mycket höga tryck upphör 

sambandet att vara likt linjärt.82 Densiteten hos vätgas för temperaturerna 300K och 200K vid olika 

tryck visas i figur 7 nedan. 
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Figur 7. Densitet hos vätgas. 

 

 

Där ρ är densiteten [kg/m3], T är temperaturen [K], p är trycket [] och R är den ideala gaskonstanten 

8,314 [J/(K*mol)]. 

Vätgasens energiinnehåll 

Energiinnehållet i vätgasen kan anges antingen som det kalorimetriska värmevärdet (som anger 

energin som krävs för reaktionen att omvandla flytande vatten till syrgas och vätgas) eller det 

effektiva värmevärdet (vilket exkluderar värmeutvecklingen vid reaktionen).83 

Tabell 6. Energiinnehåll för vätgas84 

Kalorimetriskt värmevärde för vätgas [kWh/kg] 39 

Effektivt värmevärde för vätgas [kWh/kg] 33 

Kompressor 

Om vätgasen önskas lagras vid en trycknivå som är högre än den som erhålls från elektrolysören 

krävs en kompressor.85 Genom kompressionen kan mer vätgas lagras i samma volym vilket är av 

intresse då en stor energimängd vätgas avses lagras i ett begränsat utrymme.86  

En kompressor ökar trycket hos en gas, vilket även leder till att gasen får ökad temperatur samt 

värms upp. Temperaturökningen leder till att det krävs mer tekniskt arbete för att komprimera gasen 

och för att effektivisera processen görs vanligen kompressionen i flera steg med mellankylning. 

Antalet steg beror på storleken på tryckökningen. Tryckökningar under 10 bar görs vanligen i ett steg 

medan tryckökningar på 30 bar sker i två steg och tryckökningar på uppåt 180 bar görs i tre steg. I 

approximativa beräkningar görs ofta antagandet att kompressioner är isentropiska, vilket innebär 

adiabatisk (det vill säga att värmeutbytet med omgivningen är noll) och reversibel.87 För en 

isentropisk process gäller Piossons relationer.  

Det tekniska kompressionsarbetet för en adiabatisk kompression erhålls som ändringen i entalpi, se 

ekvation (24) nedan. Ekvation (24) härrör från termodynamikens första huvudsats för öppna system 
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då värmeflödet approximeras vara noll (adiabat process) samt gasens hastighetsändring och 

höjdskillnad försummas.88 

𝑊𝑡 = |ℎ1 − ℎ2|   (24) 

Där Wt är förbrukat tekniskt arbete h1 är entalpin hos gasen före kompression och h2 är entalpin hos 

gasen efter kompression. 

När gas komprimeras in i en behållare sker ett volymändringsarbete vilket leder till att gasen värms 

upp. Den ökade temperaturen orsakar att vätgasens densitet minskar. Om värmen inte leds bort 

innebär detta alltså att behållaren inte kan fyllas med lika mycket vätgas som den skulle rymma vid 

rumstemperatur. För vätgasbehållare för tillämpningar i fordon skulle man i snitt kunna tanka 1,4 

gånger mer vätgas om inte uppvärmningen sänkte densiteten.89 

 

Lönsamhet 

Priset för tankar för vätgaslagring med 350 bar (15,6 us dollars per kWh) och 700 bar (18,6). Även 

fördelningen cirka 0,5/7,5 Processing, 1,5/7,5 BOP och resten materialkostnad (metall och 

kompositmaterial). Dock tillkommer refuelingcosts.90  

Beräkningar bränsleceller 

En H2/O2-bränslecell producerar el genom att vätgas och syre (från luften) tas in vid anod respektive 

katod och genomgår kemiska reaktioner. Den kemiska energin som finns lagrad i vätgasen omvandlas 

således till elektricitet (ett elektronflöde), vatten och värme. Energibalansen i en H2/O2-bränslecell 

utgörs således av entalpiförändringar för de kemiska reaktionerna, producerad DC-ström och 

värmeförluster.91  

Termisk verkningsgrad definieras: 

η = producerad användbar energi/förändring i lagrad kemisk energi = ΔG/ΔH  

I en H2/O2-bränslecell sker reaktionen 

H2 + ½O2  H2O (l) 

Vid 25 oC och 1 atm har denna kemiska reaktion energivärdena ΔG = 237,3 kJ/mol och ΔH = 286 

kJ/mol. Den termiska verkningsgraden för en ideal bränslecell vid dessa förhållanden blir således  

237,3/286 ≈ 0,83  

                                                           
88 Alvarez, 2006, s. 678. 
89 Klebanoff, 2013, s. 100-105. 
90 Klebanoff, 2013, s.95-97 
91 Federal Energy Technology Center, Hirschenhofer et. Al, Fuel Cell Handbook, nov 1998, 
http://physics.oregonstate.edu/~hetheriw/energy/topics/doc/electrochemistry/fc/basic/fuel_cell_handbook_f
ourth_ed_fed_energy_tech_center_99.pdf 

http://physics.oregonstate.edu/~hetheriw/energy/topics/doc/electrochemistry/fc/basic/fuel_cell_handbook_fourth_ed_fed_energy_tech_center_99.pdf
http://physics.oregonstate.edu/~hetheriw/energy/topics/doc/electrochemistry/fc/basic/fuel_cell_handbook_fourth_ed_fed_energy_tech_center_99.pdf


Alltså så mycket energi maximalt går att utvinna i det ideala fallet. Spänningen i en H2/O2-bränslecell 

vid ideala förhållanden, alltså öppen krets-förhållanden (inga laster) är 1,229 V 

(oxidationspotentialen för vätgas). Den verkliga verkningsgraden beräknas då enligt:  

η = (0,83 * Vverklig)/Videal = (0,83 * Vcell)/1,229  

En bränslecell kan alltså arbeta vid olika verkningsgrader beroende på vilken cellspänning som råder. 

Cellspänningen i sin tur beror av vilken strömtäthet (A/cm2) bränslecellen drivs vid. Minskad 

strömtäthet medför ökad cellspänning och ökad verkningsgrad, men då krävs större celler (större 

aktiv area, se nedan) för att få önskad effekt ut från bränslecellen. Högre verkningsgrad innebär alltså 

högre kapitalkostnad men lägre driftkostnad.92 

För att dimensionera en bränslecell måste man alltså ta hänsyn till följande huvudsakliga parametrar: 

 Önskad levererad effekt [W] – den effekt man ska kunna dra från bränslecellen. Effekten ut 

från en bränslecell bestäms av den totala spänningen och den totala strömmen: 

Total effekt [W] = total spänning [V] * total ström [A].93 

 

 Aktiv area [cm2] – den area hos en bränslecells elektrod som är elektrokemiskt aktiv och 

därmed kan producera elektricitet från bränslet.94 

 

 Strömtäthet per cell [A/cm2]95  

 

 Total ström [A] – den totala strömmen i en bränslecell avgörs av den aktiva arean per cell 

och är oberoende av antalet celler: 

Total (producerad) ström [A] = strömtäthet [A/cm2] * aktiv area [cm2].96 

 

 Cellspänning [V] – spänningen per cell avgörs av en bränslecells så kallade 

polariseringskurva eller IV-kurva. Denna visar cellspänningens (y-axeln) beroende av 

strömtätheten (x-axeln).97 98 

 

 Total spänning [V] – den totala spänningen bestäms av antalet celler: 

Total spänning [V] = cellspänning [V] * antal celler.99 

Med dessa inparametrar kan man alltså bestämma hur många celler man behöver i bränslecellen 

samt vad den ger för total effekt och total spänning. Detta illustreras med ett enkelt räkneexempel: 

Önskad effekt: 50 W 

Aktiv area: 5 cm2 

                                                           
92 Ibid. 
93 Fuel Cells Etc, 2012-03-06, http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-
simple-fuel-cell-design-guide/ 
94 Fuel Cell Today, 2013-05-14, http://www.fuelcelltoday.com/about-fuel-cells/glossary 
95 Fuel Cells Etc, 2012-03-06, http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-
simple-fuel-cell-design-guide/ 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Rutgers University, 2013-05-14, 
http://policy.rutgers.edu/ceeep/hydrogen/education/ThermodynamicsFuelCells.pdf 
99 Fuel Cells Etc, 2012-03-06, http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-
simple-fuel-cell-design-guide/ 

http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-simple-fuel-cell-design-guide/
http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-simple-fuel-cell-design-guide/
http://www.fuelcelltoday.com/about-fuel-cells/glossary
http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-simple-fuel-cell-design-guide/
http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-simple-fuel-cell-design-guide/
http://policy.rutgers.edu/ceeep/hydrogen/education/ThermodynamicsFuelCells.pdf
http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-simple-fuel-cell-design-guide/
http://fuelcellsetc.com/2012/03/how-many-cells-do-i-need-in-my-fuel-cell-simple-fuel-cell-design-guide/


Strömtäthet: 0,7 A/cm2 

Cellspänning avläses antingen utifrån IV-kurvan eller från tabeller med standardvärden (se källa). I 

detta exempel är standardvärdet för cellspänningen 0,58 V/cell. Följande beräkningar kan nu utföras: 

Total ström: 0,7 A/cm2* 5 cm2 = 3,5 A 

Effekt per cell: 3,5 A * 0,58 V = 2,03 W 

Antal celler för önskad totaleffekt: 50 W/2,03 W = 25 st 

Total spänning: 0,58 V * 25 st = 14,5 V 

Total effekt: 14,5 V * 3,5 A = 50,75 W100 101 

 

En H2/O2-bränslecell har obegränsad tillgång på syre eftersom det tas ur luften. Däremot måste man 

se till att bränsle i form av vätgas finns i tillräcklig mängd för att hela lagringssystemet ska fungera. 

Mängden vätgas som krävs kan beräknas enkelt tack vare den grundläggande kemi som ligger till 

grund för energiproduktionen. Processen för detta är: 

 För varje H2-molekyl som reagerar i en bränslecell, frigörs två stycken elektroner vid anoden; 

H2  2H++ + 2e- 

 1 A = 1 C/s 

 Antal mol elektroner som bildas per sekund fås med hjälp av Faradays konstant (elektrisk 

laddning för en mol elektroner): 

1 C/s / 96487 C/mol = 1,0364 * 10-5 mol/s 

 Motsvarande mängd vätgas för samma tid blir alltså hälften: 

1,0364 * 10-5/2 = 0,5182 * 10-5 mol/s eller 0,01865 mol/h 

 Molmassan för vätgas:  

M(H2) = 2,0158 g/mol 

 Då kan massan vätgas bestämmas till:  

m(H2) = 0,037605 g/h = 3,759 * 10-5 kg/h 

 Standardvärdet som tillämpas är 0,037605 kg H2/kA. Alltså den mängd bränsle som behövs 

för att få ut en viss effekt (till följd av den ström bränslecellen arbetar vid)102 

 

Man måste alltså ta hänsyn till vilken effekt man vill ha och vilken spänning och strömtäthet detta 

medför. Spänningen i en bränslecell varierar beroende på hur mycket effekt som dras från den. 

Mindre effekt ut innebär högre verkningsgrad, högre spänning och lägre ström. Mer effekt innebär 

en högre strömtäthet, men spänningen minskar och verkningsgraden sjunker.103  

                                                           
100 Ibid. 
101 Fuel Cells Etc, 2013-05-14, http://fuelcellsetc.com/hydrogen-air-calculator/ 
102 Federal Energy Technology Center, Hirschenhofer et. Al, Fuel Cell Handbook, nov 1998, 
http://physics.oregonstate.edu/~hetheriw/energy/topics/doc/electrochemistry/fc/basic/fuel_cell_handbook_f
ourth_ed_fed_energy_tech_center_99.pdf 
103 Ibid. 

http://fuelcellsetc.com/hydrogen-air-calculator/
http://physics.oregonstate.edu/~hetheriw/energy/topics/doc/electrochemistry/fc/basic/fuel_cell_handbook_fourth_ed_fed_energy_tech_center_99.pdf
http://physics.oregonstate.edu/~hetheriw/energy/topics/doc/electrochemistry/fc/basic/fuel_cell_handbook_fourth_ed_fed_energy_tech_center_99.pdf


Eftersom spänningen i en bränslecell varierar kan man, beroende på lastens känslighet för 

spänningsvariation, behöva en DC/DC-omvandlare mellan bränslecellen och lasten. Det enklaste är 

att konstruera en bränslecell som alltid har antingen lägre eller högre spänning än den spänning som 

önskas i lasten, och sedan reglera med en DC/DC-omvandlare. Om man har en bränslecell som 

producerar ibland lägre och ibland högre spänning än den som önskas i lasten måste man reglera ”åt 

båda hållen”, vilket är både svårare och dyrare.104 

Bergvärme 

Lönsamhet 

 Grundinvestering/investeringskostnader: Installationskostnaden för bergvärmepump låg 

mellan 5000 och 15 000 kr per kW år 1986. Priserna är inklusive moms och omfattar bygg-, 

VVS- och elarbetskostnader.105  

 

Prisförslag från Upplands Kyl & Värme AB: En fastighet på 4000 m2 med 60 stycken lägenheter 

behöver ca 32 hål på 180 meter med en kollektorslang ansluten mot en värmepump. Detta kostar 

1400 000 kr. Fyra stycken värmepumpar på vardera 60 kW kostar totalt 540 000 kr och arbetskostnad 

för rör- och elarbeten kostar 300 000 kr. Varmvattenberedning med tankar uppskattas att kosta kring 

120 000 kr. Alla priser är mycket uppskattade och exklusive moms. Totalkostnaden blir därmed 2 360 

000 kr exklusive moms.106 

 

 Installation av bergvärmepump inklusive borrning, material, arbetskostnad med mera med en 

fastighetscentral på 25 kW beräknas i dagsläget kosta totalt 463 711 kr exklusive moms.107 Kostnaden 

för grävning, borrning och installation ligger kring 40 000-130 000 kr och kostnaden för värmepumpen 

kan ligga kring 30 000- 70 000 kr.108 För småhus med värmebehov på 20 000 kWh/år ligger 

grundinvesteringen för bergvärme på 130 000-160 000 kr.109  

 

Defaultvärde: 5000 -15 000 kr/kW, en fastighet på 4000 m2 med 60 stycken lägenheter behöver cirka 

240 kW.  

 

 Underhållskostnad: Kompressorn i värmepumpen eller hela värmepumpen bör bytas efter 15-

20 år och kostar kring 10 000 kr/värmepump. Observera att värmepumpens ekonomiska 

livslängd kan ha passerat innan kompressorn behöver bytas. Utöver detta sker underhåll 

vartannat eller vart tredje år.110 Service av värmepumpen kan beräknas kosta cirka 1000 kr 

per gång.111  

 

Defaultvärde: Med ekonomisk livslängd på 20 år och service var tredje år blir underhållskostnaderna 

per år cirka 330 kr.  

 

                                                           
104 Ibid. 
105 Leif Bodin & Staffan Sjöberg, 1987, Investeringskostnader för värmepumpinstallationer i flerbostadshus, 
Byggforskningsrådet 
106 Tomas Ekström, Upplands Kyl & Värme AB, 2013-04-25 (muntlig källa) 
107 Wikells Byggberäkningar AB, 2013, Wikells sektionsfakta-VVS 13/14, kap. 2.027 
108 Bergvärme.eneri-och-el.se, 2013-04-24, Kostnader: Pris för bergvärme, http://bergvarme.energi-och-
el.se/pris_kostnad/ 
109 Energimarknadsinspektionen, 2011, Uppvärmning i Sverige 2011 El R2011:06, Energimyndigheten 
110 Bengt Rosén, 2001, Sytem för värme och kyla ur mark – En nulägesbeskrivning, s. 86 
111 Tibbelin & Partners VVS-Service, 2013-05-16, Våra priser, http://www.tpservice.se/priser.html 

http://www.tpservice.se/priser.html


 Driftkostnad: Fås från fastigheten och är de kostnader som behövdes för drift innan den nya 

investeringen.  

 
 Underhållsandel av investering: Cirka 1 % av grundinvesteringen. 112 

 

 Ekonomisk livslängd: Cirka 15-20 år.113 

 

 Ändring av driftkostnad: Driftskostnaderna varierar med anläggningstyp och storlek. För en 

normalvilla med en förbrukning på 25 000kWh/år för värme och varmvatten blir 

driftskostnaderna för bergvärmen ca 7500kr. Uppvärmningskostnaderna för bergvärme ligger 

på ca 0,30 kr/kWh.114 Enligt byggnormen ska värmeförbrukningen ligga på 110kWh/m2år men 

för flerbostadshus byggda före 1940 ligger värmeförbrukningen på 185 kWh/m2år och 

flerbostadshus byggda efter 1981 ligger på 140 kWh/m2 i snitt.115 Observera att 

elförbrukningen ökar.  

 

Defaultvärde: Uppvärmningskostnad (0.3 kr/kWh) för värme producerad av värmepumpen.  

För varje kWh värme som värmepumpen producerar kostar det 1 kWh el.116  

 

Dimensionering 

För övergripande grova beräkningar på dimensionering av bergvärme kan följande formler användas.  

Maxeffekt = uppvärmd yta [m2] × effektbehov för att värma upp en kvadratmeter [W/m2] (25) 

Värmepumpens effekt = 60-70 % av maxeffekten117 (26) 

En energibrunn ger ca 20 – 40 W/meter aktivt borrhål vid drift. 118 Värmepumpens kompressor ger en 

tredjedel av effekten som behövs.  

värmepumpens effekt 

effekt per meter borrhål
×
2

3
=  Borrhålets aktiva djup  119 (27) 

Aktivt borrdjup innebär djupet från grundvattennivån.120  

Teoretiska energiuttaget från en energibrunn: 

𝑃 =
2𝜋𝐻𝑏𝜆(𝑇0−𝑇𝑏)

ln
𝑟1
𝑟2

    (28) 

                                                           
112 Energimarknadsinspektionen, 2011 
113 Energimarknadsinspektionen, 2011 
114 Nibe, 2013-04-24, Vi jämför värmepump/bergvärme, pellets, fjärrvärme, el och olja, 
http://www.nibe.se/Villaguiden/Jamforelse-mellan-bergvarme-pellets-fjarrvarme-el-och-olja/ 
115 Energirådgivningen Stockholmsregionen, 2013-04-25, Energi i BRF, http://www.energiradgivningen.se/f-
rening/energi-i-brf#V%C3%A4rmef%C3%B6rbrukning%20i%20ett%20flerbostadshus 
116 Maria Backman, 2011, Bergvärmepump – så funkar det, Viivilla.se, 
http://www.viivilla.se/Energi/Varmepump_i/Bergvarmepump---sa-funkar-det-43075 
117 Värnamo kommun, 2013-05-
03,http://www.varnamo.se/download/18.461517ad12e70e2cce9800021076/1302694418568/Enkelt+s%C3%A
4tt+att+ber%C3%A4kna+storleken+p%C3%A5+v%C3%A4rmepumpen.pdf 
118Mårtensson, 2007, s. 27-28 
119 Värnamo kommun, 2013-05-
03,http://www.varnamo.se/download/18.461517ad12e70e2cce9800021076/1302694418568/Enkelt+s%C3%A
4tt+att+ber%C3%A4kna+storleken+p%C3%A5+v%C3%A4rmepumpen.pdf 
120 Hans Mårtensson, 2007, Värmepump i villan, Ica Bokförlag, s. 26 

http://www.viivilla.se/Energi/Varmepump_i/Bergvarmepump---sa-funkar-det-43075
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Input 

 Uppvärmd yta [m2] 

 Effektbehov för att värma en kvadratmeter  

(För äldre fastighet med dålig isolering: 55 W/m2, Standardisolering: 45 W/m2, Nybyggt med bra 

isolering: 40 W/m2)121 

 Energibrunnens effekt [W/m] aktivt borrhål (Vanligtvis mellan 20-40 W) 

 P= stationärt värmeuttag [W] (Maxeffekt kan användas, se ekvation (25) 

 Hb= totala djupet på energibrunnen [m] 

 Tb = temperaturen i energibrunnen [K] (Ofta är temperaturen ca + 4˚C122) 

 T0= ostörda marktemperaturen, markytans årsmedeltemperatur [K],(Cirka 8 ˚C i södra Sverige 

och cirka 0˚C i norra Sverige. Ofta samma temperatur som luften.)123 

 λ = berggrundens värmekonduktivitet [W/mK] (se tabell 7) 

 r1 = energibrunnens influensradie [m] (Efter 4,5 år cirka 20 m)124 

 r2 = energibrunnens radie [m] (Ofta mellan 2-10m)125 

 Maxdjup för borrhål [m] (Cirka 200 meter i vanliga fall)126 

 
Tabell 7. Värmeledningsförmågan för några vanliga bergarter127 

Bergart Värmeledningsförmåga, medelvärde [W/mK] 

Granit 3,4 

Granodiorit, Tonalit, Kvartssystenit 3,2 

Syenit 2,4 

Diorit 2,4 

Gabbro 3 

Monzonit 3,7 

Peridotit 4 

Gnejs 3,5 

Kvartsit 6,5 

 

I ekvation (28) antas det stationära värmeuttaget utanför brunnens influensradie vara nära noll. 

Brunnen antas vara en ideal cylinder samt att värmeflödena i berggrunden är radiella och stationära 

förhållanden råder. Kollektorslangens värmekonduktivitet antas vara ideal, det vill säga att 

kollektorvätskan har samma medeltemperatur som energibrunnens. Grundvattenströmmingar i 

sprickor i berggrunden kan öka temperaturen men i formeln antas inga spricksystem finnas i berget. 

Det verkliga energiuttaget kan därmed vara större än det teoretiskt uträknade från ekvation (28).128   

                                                           
121 Värmedirekt.se, 2013-05-07,Guide för dig som skall köpa en luft/luft-värmepump, 
http://varmedirekt.se/guide.php 
122 Hans Mårtensson, 2007, Värmepump i villan, Ica Bokförlag, s. 25 
123 SMHI, 2013-05-07, Årsmedeltemperatur, 
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/monYrTable.php?month=13&par=tmpYr 
124 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del III, Byggforskningsrådet, 
s.70-147 
125 Hellström & Gehlin, 2000  
126 Nibe, 2010, En ny generation värmepumpar, s.6 
127 Jan Sundberg, 1991, Termiska egenskaper i jord och berg, SGI, s. 12-13 
128 Joakim Riml, 2005, Prestandaförändringen hos en bergvärmeanläggning efter fem års drifttid, Uppsala 
universitet, s. 25-27, 37 

http://varmedirekt.se/guide.php
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/monYrTable.php?month=13&par=tmpYr


Influensradien, det vill säga den radie där temperaturen i omgivande berg blir påverkat av 

energibrunnen, är efter 4,5 år cirka 20 meter radiellt. Influensradien ökar med åren. Eftersom 

marken ofta består av flera skikt med olika värmeledningsförmåga måste ett medelvärde tas fram. 129   

Beräkning 

1. Input: uppvärmd yta [m2] och effektbehov för att värma upp en kvadratmeter [W/m2] 

2. Beräkna: Maxeffekt= uppvärmd yta [m2] × effektbehov för att värma upp en kvadratmeter 

[W/m2] 

3. Input: Temperatur i energibrunnen och vid markytan samt radie och influensradie (troligtvis 

defaultvärden baserade på geografiskt läge)  

4. Input: Berggrundens värmeledningsförmåga (om marken består av flera skikt måste ett 

medelvärde tas fram) samt krav på maximalt borrdjup. 

5. Beräkna borrhålsdjup samt antal borrhål:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙𝑠𝑑𝑗𝑢𝑝, 𝐻𝑏 = 
𝑃∙ln

𝑟1
𝑟2

2𝜋𝜆(𝑇0−𝑇𝑏)
   

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 =
𝐻𝑏

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝
  

Observera att antal borrhål måste gå jämt ut. Fördela antalet meter på borrhålen.  

Jordvärme 

Lönsamhet 

 Grundinvestering/investeringskostnader: Installationskostnaderna för jordvärmepump låg 

mellan 3000 och 11 000 kr per kW år 1986.130 Arbetskostnaderna för jordvärme beror på 

metod och jordart. För jordvärme med horisontella slangar gäller följande för olika jordarter 

med bästa lämpliga metod:131 

 
Tabell 8. Metod, installationskapacitet och arbetskostnad för horisontella slangar i olika jordarter. 

Jordart Metod Installationskapacitet Arbetskostnad exkl. 
moms 

Grus och rikblockig morän Schaktning 100-200 m/dag 20-40 kr/m 
Sand Fräs 300-400 m/dag 20-25 kr/m 
Silt och lera Plog-vibro   
Blockfättig till 
normalblockig morän 

Plog- statisk 300-400 m/dag 20-25 kr/m 

Torv Plog- vinschad   

 

För jordvärme med vertikala slangar gäller följande för olika jordarter med bästa lämpliga metod:132 
 

Tabell 9. Metod, installationskapacitet och arbetskostnad för horisontella slangar i olika jordarter. 

Jordart Metod Installationskapacitet Arbetskostnad exkl. 
moms 

Lera Direkt nedpressning 30×20 m U-rör/dag 37 kr/m 

                                                           
129 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del III, Byggforskningsrådet, 
s.70-147 
130 Leif Bodin & Staffan Sjöberg, 1987, Investeringskostnader för värmepumpinstallationer i flerbostadshus, 
Byggforskningsrådet 
131 Bengt Rosén, 2001, Sytem för värme och kyla ur mark – En nulägesbeskrivning, s. 188 
132 Ibid 



Silt och torv Pålkran och foderrör 400-500 m/dag 36-81 kr/m 
Rikblockig morän och 
berg 

Sänkhammarborrning 65m/dag 175-200 kr/m 

 

Kostnaderna inkluderar materialkostnad och installation och slang. Priserna är från år 2001. 

 

Investeringskostnaderna för att värma och kyla en kontorsanläggning med jordvärmepump beräknas 

kosta ca 300 kr/m2 uppvärmd yta. För jordvärmeanläggningar i USA beräknades 

investeringskostnaderna ligga på 280-1550 kr/m2 golvyta.133  

 

För installation i villa beräknas hela jordvärmeinstallationen med värmepump, materialkostnader och 

grävning kosta mellan 65 000-126 000kr. Utöver detta tillkommer en kostnad för att återställa 

tomten efter installationen.134  

 

 Underhållsandel av investering. 

Defaultvärde: Samma som bergvärme, det vill säga 1 % av grundinvestering.  

 

 Driftkostnad: Fås från fastigheten och är de kostnader som behövdes för drift innan den nya 

investeringen.  

 

 Underhållskostnad: Kompressorn i värmepumpen eller hela värmepumpen bör bytas efter 15-

20 år och kostar kring 10 000 kr. Utöver detta sker underhåll vartannat eller vart tredje år.135 

Underhållskostnaderna i nordamerikanska jordvärmeanläggningar låg mellan 8 och 12 kr/m2 

golvyta och år.136  

Defaultvärde: 8-12 kr/m2 golvyta och år.  

 

 Ekonomisk livslängd: Själva jordvärmeslangen beräknas ha en teknisk livslängd på 50-100 

år.137 En värmepump har en ekonomisk livslängd på 15-20 år.138 

Defaultvärde: 15-20 år.  

 

 Ändring av driftkostnad: Om tidigare driftkostnaden och den nya driftkostnaden är känd kan 

ändringen av driftskostnaderna beräknas. Driftkostnaderna per år, det vill säga kostnaderna 

för att hålla en anläggning i drift, uppskattades i nordamerikanska jordvärmeanläggningar till 

100 kr/m2.139  

Defaultvärde: Se bergvärme. Kostnaderna för att hålla anläggningen i drift är 100 kr/m2 

 

Dimensionering 

För övergripande grova beräkningar på dimensionering av jordvärme kan följande formler användas.  

Maxeffekt = uppvärmd yta × effektbehov för att värma upp en kvadratmeter [W/m2] 

                                                           
133 Rosén, 2001, s. 203-204 
134 Markvarme.se, 2013-04-25 
135 Rosén, 2001, s. 86 
136 Rosén, 2001, s. 203-204 
137 Bjarne Rutgersson Entreprenad AB, 2013-04-26, Varför jordvärme?, 
http://www.jordvarme.se/default.asp?HeadPage=477&Language=sv 
138 Motivia, 2013-04-29, s.10 
139 Rosén, 2001, s. 203-204 



Värmepumpens effekt = 60-70 % av maxeffekten 

Jordvärmeslangen ger 10-30 W/meter slang.140 141 För jordvärme i betong är effektuttaget cirka 30 

W/m, för asfalt 30 W/m och sand 25 W/m.142 Värdet beror dock på jordartens 

värmeledningsförmåga, se tabell 10. Ju högre värmeledningsförmåga desto större effektuttag. 

Tabell 10. Värmeledninsförmåga i olika jordarter.143 

Jordart Värmeledningsförmåga (ofruset) [W/mK] 

Humus 0,65 
Lera 1,28 
Silt och sand 1,87 
Morän 1,64 
Grov sand 3 
Mellansand 2,2 

 

Värmepumpens kompressor ger en tredjedel av effekten som behövs.  

värmepumpens effekt 

effekt per meter slang
×
2

3
=  Slangens längd  144 

Input 

 Uppvärmd yta [m2] 

 Effektbehov för att värma en kvadratmeter (För äldre fastighet med dålig isolering: 55 W/m2, 

Standardisolering: 45 W/m2, Nybyggt med bra isolering: 40 W/m2)145 

 Jordart och dess värmeledningsförmåga [W/mK] (Se tabell 10) 

 Effekt per meter slang (Ofta 10-25 W/m beroende på markens värmeledningsförmåga) 

 Ritning över grävbar tomtyta. 

Beräkning 

1. Input: uppvärmd yta [m2] och effektbehov för att värma upp en kvadratmeter [W/m2] 

2. Beräkna: Maxeffekt= uppvärmd yta [m2] × effektbehov för att värma upp en kvadratmeter 

[W/m2] 

3. Input: Effekt per meter slang 

4. Beräkna: Slangens längd = 
värmepumpens effekt 

effekt per meter slang
×
2

3
 

5. Beräkna: Hur stor markyta krävs för anläggningen? Slingorna måste ligga mer än 1,5 meter 

ifrån varandra.146  

                                                           
140 Uponor AB, 2011, Uponor Energisystem, s. 8 
141 Henrik Alvarez, 2006, Energiteknik del 2, Studentlitteratur, s. 764-765 
142 Värmekabelteknik T.Thorin, 2013-05-07, Markvärme 
143 Samuel Lindskog, 2006, Termisk analys av kompakta jordvärmesystem, Lunds tekniska högskola 
144 Värnamo kommun, 2013-05-
03,http://www.varnamo.se/download/18.461517ad12e70e2cce9800021076/1302694418568/Enkelt+s%C3%A
4tt+att+ber%C3%A4kna+storleken+p%C3%A5+v%C3%A4rmepumpen.pdf 
145 Värmedirekt.se, 2013-05-07,Guide för dig som skall köpa en luft/luft-värmepump, 
http://varmedirekt.se/guide.php 
146 Energimyndigheten, 2012-04-25, Jord-, Sjö- och grundvattenvärme, 
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Jord--grundvatten--och-sjovarme/ 

http://www.varnamo.se/download/18.461517ad12e70e2cce9800021076/1302694418568/Enkelt+s%C3%A4tt+att+ber%C3%A4kna+storleken+p%C3%A5+v%C3%A4rmepumpen.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.461517ad12e70e2cce9800021076/1302694418568/Enkelt+s%C3%A4tt+att+ber%C3%A4kna+storleken+p%C3%A5+v%C3%A4rmepumpen.pdf
http://varmedirekt.se/guide.php
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Jord--grundvatten--och-sjovarme/


Sjövärme 

Lönsamhet 

 Grundinvestering/investeringskostnader: Installationskostnaderna för sjövärmepumpar låg mellan 

5000 och 10 000 kr per kW år 1986.147  Installation i villa kostar kring 30 000-40 000 kr.148 

Defaultvärde: 5000-10 000 kr/kW 

 

 Underhållsandel av investering 

Defaultvärde: Samma som bergvärme, det vill säga 1 % av grundinvestering.  

 

 Driftkostnad: Fås från fastigheten och är de kostnader som behövdes för drift innan den nya 

investeringen. 

 

 Underhållskostnad: Kompressorn i värmepumpen eller hela värmepumpen bör bytas efter 15-20 år 

och kostar kring 10 000 kr. Observera att värmepumpens ekonomiska livslängd kan ha passerat. 

Utöver detta sker underhåll vartannat eller vart tredje år.149   

 

 Ekonomisk livslängd: En värmepump har en ekonomisk livslängd på 15-20 år.150 

Defaultvärde: 15-20 år.  

 

 Ändring av driftkostnad: Värmekostnad för värme från värmepumpen är cirka 0,35 kr/kWh151 

Defaultvärde: 0,35 kr/kWh för värme från värmepumpen.  

 

Dimensionering 

För övergripande grova beräkningar på dimensionering av jordvärme kan följande formler användas.  

Maxeffekt = uppvärmd yta × effektbehov för att värma upp en kvadratmeter [W/m2] 

Värmepumpens effekt = 60-70 % av maxeffekten 

Vid sjövärme fås en effekt på cirka 30 W per meter slang vid cirka 2 meters djup. Värmepumpens 

kompressor ger en tredjedel av effekten som behövs.  

värmepumpens effekt 

Effekt per meter slang
×
2

3
=  Slangens längd 152  

                                                           
147 Leif Bodin & Staffan Sjöberg, 1987, Investeringskostnader för värmepumpinstallationer i flerbostadshus, 
Byggforskningsrådet 
148 Energiprisfakta.se, 2010, Sjövärme, http://www.energisparfakta.se/sjovarme.html 
149 Rosén, 2001, s. 86 
150 Motivia, 2013-04-29, s.10 
151 Länsstyrelsen, 2013-04-25, Olika uppvärmningsalternativ1, 
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&ved=0CHQQFjAIOBQ&url=http%3A%2
F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fskane%2FSiteCollectionDocuments%2FSv%2Fmiljo-och-
klimat%2Fverksamheter-med-miljopaverkan%2Fmiljosamverkan%2Fprojekt-rapporter%2Fslutforda-
rapp%2FOlika_uppvarmnings_alternativ1.doc&ei=aP54UZyNK47CswaZqYHIAQ&usg=AFQjCNGz_oYbyYIWKcJSb
d_5AalRSmTMww&sig2=uuICMTtAzmbJgAESpl70cw&bvm=bv.45645796,d.Yms 
152 Värnamo kommun, 2013-05-
03,http://www.varnamo.se/download/18.461517ad12e70e2cce9800021076/1302694418568/Enkelt+s%C3%A
4tt+att+ber%C3%A4kna+storleken+p%C3%A5+v%C3%A4rmepumpen.pdf 

http://www.varnamo.se/download/18.461517ad12e70e2cce9800021076/1302694418568/Enkelt+s%C3%A4tt+att+ber%C3%A4kna+storleken+p%C3%A5+v%C3%A4rmepumpen.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.461517ad12e70e2cce9800021076/1302694418568/Enkelt+s%C3%A4tt+att+ber%C3%A4kna+storleken+p%C3%A5+v%C3%A4rmepumpen.pdf


Input 

 Uppvärmd yta [m2] 

 Effektbehov för att värma en kvadratmeter (Äldre fastighet med dålig isolering: 55 W/m2, 

Standardisolering: 45 W/m2, Nybyggt med bra isolering: 40 W/m2)153 

 Avstånd till sjön 

 Jordart och dess värmeledningsförmåga [W/mK] för sträckan mellan sjön och fastigheten  

 Effekt per meter slang för slangen på land (10-25 W/m beroende på markens 

värmeledningsförmåga, se tabell värmeledningsförmåga. Ju bättre värmeledningsförmåga 

desto högre effekt per meter slang.) 

 Effekt per meter slang för slangen i vattnet (30 W/m slang) 

Beräkning 

1. Input: uppvärmd yta [m2] och effektbehov för att värma upp en kvadratmeter [W/m2] 

2. Beräkna: Maxeffekt= uppvärmd yta [m2] × effektbehov för att värma upp en kvadratmeter 

[W/m2] 

3. Input: Effekt per meter slang i sjön 

4. Input: Avstånd till sjön, markens värmeledningsförmåga och effekt per meter slang på land. 

5. Beräkna: Slangens längd = 
värmepumpens effekt 

effekt per meter slang i sjö
×
2

3
+

värmepumpens effekt 

effekt per meter slang på land
×
2

3
  

Solvärme 

Fysisk simulering 

Tappvarmvatten:  
• Minst 1,5 m2 solpanel/person  
• Ackumulatorvolym på minst 100 liter/person  
• Vid överdimensionering med till exempel 50 % större panelyta ökar ackumulatorvolymen  
med 100 till 150 %.  
 
Kombisystem:  
• Minst 2,5 m2 solpanel/person  
• Ackumulatorvolym på minst 200 liter/person  
• Vid överdimensionering av kombisystem råder samma förhållanden som vid  
överdimensionering av tappvarmvatten. (www.solenergiteknik.se, 2008-03-19) 22 
 
Input 

Solskenstiden för Uppsala är ca 1700 h/år.154 Normal totalinstrålning mot en horisontell yta för ett år 

är ca 950 kWh/m2. 155 

Energimängd 

Energimängd för att värma varmvatten: 𝑄𝑣𝑣 =
𝑉×𝑑𝑇×1,16

1000
 

 

                                                           
153 Värmedirekt.se, 2013-05-07,Guide för dig som skall köpa en luft/luft-värmepump, 
http://varmedirekt.se/guide.php 
154 SMHI, 2013-05-07, Normal solskenstid för ett år, 
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052 
155 SMHI, 2013-05-07, Normal globalstrålning under ett år, 
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.2927 

http://varmedirekt.se/guide.php
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.2927


Qvv = energimängd i kWh 

V = varmvattenmängd i liter 

dT = temperaturdifferens mellan varmt och kallt vatten 

Multiplicera med 30 dagar för att få energimängd för en månad om varmvattenmängden är per dag. 

Årlig produktion 

Nedanstående formel kan användas för att bestämma årlig produktion från en solfångare.  

Wår = W0 · A ·η ·K1 · K2  

W0 = Energin i den årliga solinstrålningen  

A = Solfångarens area  

η = Solfångarnas verkningsgrad (ofta ca 40 %)  

K1 = Lutnings/orienteringsfaktor  

K2 = Vattentransportfaktor 

Lutnings/orienteringsfaktor K1 

Riktning Lutning 
15° 30° 45° 65° 

S 0,92 1 1,01 0,97 
SO, SV 0,88 0,93 0,94 0,90 

O, V 0,80 0,79 0,75 0,70 

 

Vattentransportfaktor K2 

Avstånd solfångare 
till lager 

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 

Faktor K2 1 0,98 0,96 0,93 0,90 
156 

Solfångaryta 

Man behöver ca 2 m2 solfångare för 100 kWh energiförbrukning per månad. (solvärme i vårt hus) 
I de fall solvärmesystemet samkörs med fjärrvärme i flerbostadshus, kan det räcka med ca 3 m2 
solfångararea per 100 m2 bostadsyta. 157 
 

Defaultvärden 

 En modern plan solfångare i stockholmsklimat, med drifttemperatur 50⁰ C har vanligtvis ett 

värmeutbyte inom intervallet 400-450 kWh/m2 och år. 

                                                           
156 Göran Sidén, 2007, Solenergiteknik, http://www.hh.se/download/18.70cf2e49129168da0158000107257/ 
157 Lars Andrén et al., 2012, Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem, s 15 

http://www.hh.se/download/18.70cf2e49129168da0158000107257/


 För vakuumrörsolfångare ligger värmeutbytet vid normala drifttemperaturer på ca 500-700 

kWh/m2 och år.158 

Lönsamhet 

Input 

 Anläggningens installationskostnad, det vill säga solvärmekomponenter, värmelager (ofta 

ackumulatortank), övrigt material och köpt arbete. 

 Eventuella eliminerade investeringskostnader, till exempel då solfångarna ersätter annat 

takmaterial 

 Anläggningens avskrivningstid, exempelvis livslängd 

 Samordningsvinster 

 Solfångarytan i m2 

 Uppskattad produktion i kWh/m2 

 Cirkulationspumpens energianvändning 

Defaultvärden 

 Cirkulationspumpens elanvändning kostar 2 öre per producerad kWh.  

 Solfångarens livslängd uppskattas till 25 år och används som avskrivningstid. 

 Driftskostnader sätts till 100 kr per år (den el som cirkulationspumpen drar)159 

 Underhållskostnader sätts till 2 öre per producerad kWh. 160 

 Eliminerade investeringskostnader sätts till 0 kr om ingen information finns om detta.  

 Samordningsvinster sätts till 0 kr om ingen information finns om detta.  

 Produktionen sätts till 400-450 kWh/m2 och år. 

 Kostnaden för ett färdigt kombisystem till en villa är 4000-6000 kr per m2 solfångaryta.161 

Solvärmesystem kostar mellan 2000-8000 kr/m2 beroende på utformning och typ av 

solfångare. 162 

Ackumulatortank 

 

Fysisk simulering 

 
”Ackumulatortanken skall vara 50 till 100 liter per kvadratmetersolfångare beroende på vilken typ  
av solfångare som används. Vid dimensioneringen beräknas varmvattenbehovet under sommaren  
och systemet utformas för att hela varmvattenbehovet skall kunnas täckas av solfångarna.” 
 
 
 

𝑄𝑣𝑣 =
𝑉 × 𝑑𝑇 × 1,16

1000
 

                                                           
158 Andrén et al., 2012, s.18-20 
159 Lars Andrén et al., 2012, Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem, s.37 
160 Lars Andrén, 2007, Solvärmeboken, Ica Bokförlag, s.25 
161 Energi- och klimatrådgivningen, 2013, Solenergi faktablad 
162 Jan-Olof Dalenbäck et. al, 2012, Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet, BeBo 



Samma formel kan användas för att beräkna hur mycket energi som kan lagras i en ackumulatortank. 

V är tankens volym, dT är temperaturdifferensen mellan varmt (när tanken är fulladdad) och kallt 

vatten (när vattnet är så kallt att det inte längre kan användas).  

Defaultvärden 

 Solfångarna klarar av att värma ca 75-100 liter per m2 solfångare. 

Lönsamhet 

Input 

 Kapitalkostnader på investeringen 

 Installationskostnader, till exempel köpt arbete 

 Ersatt alternativkostnad 

 Drift- och underhållskostnader163 

Defaultvärden 

 Om man i ser till större ackumulatortankar mellan 30 000- 40 000 m3 är en grov uppskattning 

av priset 1000 kr/m3.164 

 En ackumulatortank kostar 20000-30000 kr. 165 

 Kostnaden för en ackumulatortank på 750 liter utan elpatron kan ligga mellan 9000 och 

18000. Installationskostnader kan vara upp till 20000 kr. 166 

 Ackumulatortankens livslängd sätts till 20 år. 167 

Akvifärer  

För att beräkna förlusterna i ett akvifärlage kommer man under drift endast ha förluster från 

ovandisdan av akvifären sam genom advektion, grundvattnets genomströmning av akvifären. 168 

Värmförlusten genom akvifärens yta kan räknas ut på följande sätt 𝑄𝑙𝑒𝑑 =
𝜆𝐴𝑡(�̅�−𝑇0)

ℎ
 . Där Q är 

förluster genom ledning, 𝜆 är värmeledningsförmågan i det omgivande materialer i enheten W/mK, A 

är akvifärens yta i 𝑚2, �̅� är temperaturen i den övre delen av akvifären och 𝑇0 är 

årsmedeltemperaturen båda i ℃. Slutligen är t i s/år. 169 

Advektionsförlusterna får genom formeln 𝑃 = 𝜌�̇�𝑐𝑝Δ𝑇. Där P är effekten i W, 𝜌 är densitet i kg/m3,  

�̇� är volymflödet i m3/s, 𝑐𝑝 är den specifika värmekapaciteten j/kgK  och Δ𝑇 är 

temperaturdifferensen mellan det genomströmmande vattnet och akvifärens temperatur.170 

Den totala energin som tas upp eller avges fås av följande funktion 𝐸 = 𝑃𝑡171 

                                                           
163 Andrén et al., 2012, s 113 
164 Svenska solgruppen, 2007, Solvärme i vårt hus, Bokförlaget Robert Larson AB 
165 Energi- och klimatrådgivningen, 2013-05-16, Ackumulatortank, 
http://www.energiradgivningen.se/ackumulatortank 
166 Energi- och klimatrådgivningen, 2010, Faktablad ackumulatortank 
167 CombiHeat Värmeprodukter AB, 2013-05-16, Allmän information om ackumulatortank, 
http://www.combiheat.se/ackumulatortank/funktion-ackumulatortank/ 
168 Beatrice Berglund, Helena Persson Energilagring i akvifärer Umeå Universitet 2010 
169 Ibid  
170 Ibid  

http://www.energiradgivningen.se/ackumulatortank
http://www.combiheat.se/ackumulatortank/funktion-ackumulatortank/


Enkla beräkningar av akvifär kan göras på följande sätt 172 

𝑃 =
𝐸𝑚𝑎𝑥
Δ𝑇

                   �̇� =
𝑃

𝐶𝑣 ∗ Δ𝑇
                                      𝑉 =

𝐸𝑡𝑜𝑡
𝐶𝑎 ∗ Δ𝑇

 

De två första formlerna visar på behovet av pumpkapacitet och den tredje formeln är volymen för 

akvifären.   

Där 

𝐶𝑣 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 [
𝑘𝑊

𝑙𝑠℃
] ,  𝑡 = 𝑡𝑖𝑑 [ℎ], �̇� = 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔 [

𝑙

𝑠
] ,    𝑃 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡[𝑘𝑊]   

Δ𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔[℃],  𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑎𝑑[𝑘𝑊ℎ],   

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐷𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛  𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖[𝑘𝑊ℎ],   

𝐶𝑎 = 𝐴𝑘𝑣𝑖𝑓ä𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑠𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑔𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑣𝑖𝑓ä𝑟) [
𝑘𝑊ℎ

𝑚3℃
],   

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛 𝑖 𝑎𝑘𝑣𝑖𝑓ä𝑟𝑒𝑛 [𝑚3] 

 

Mängden värme som kan lagras i ett material fås på följande sätt.173 

𝑄 = 𝑚𝑐𝑝Δ𝑇 = 𝜌𝑐𝑝𝑉Δ𝑇 

 Där 𝑐𝑝 är specifik värmekapacitet, Δ𝑇 är temperaturförändringen, 𝑉 är volymen av det materialet 

man lagrar i och 𝜌 är densiteten av materialet. 

Borrhålslager 

Input för simulering:174 

 Markytans temperatur 

 Typ av berg och grundvattendjup  

 Jordlagrets tjocklek 

 Geotermiskt värmeflöde 

 Energibalans 

 Val av effektnivå 

 Effekt för varje månad 

 Val av kolektorslang 

 Eventuell fyllning av borrhålen 

 Borrhålsdiameter 

 Skänkelavstånd (avståndet mellan centrum av koletorröret i varje borrhål) 

 Val av köldbärarvätska och dess temperaturintervall 

 Max borrhålsdjup 

                                                                                                                                                                                     
171 Ibid  
172 Albin Petersson Förutsättningar för geoenergi till idrottsanläggningen i Kallersta, Linköpings kommun, Lunds 
Universitet 2012  
173 Ibrahim dincer, Marc A Rose,Thermal energy storage Copyright  2011, John Wiley & Sons, Ltd 
174 Ibid  



Groplager 

Imput för simulering: 

 Storleken på gropen 

 Mängden energi som skall lagras 

 Typ av isolering av gropen 

 Typ av mark där gropen anläggs 

 Medeltemperatur 

 Medeltemperatur i lagret 

 Markens temperatur 

 Temperatur på vattnet som skall lagras 

 Eventuell isolering och dess värmeledningsförmåga 

Slang i lera 

Lönsamhet 

Se jordvärme 

Dimensionering 

För övergripande grova beräkningar på dimensionering av värmelagring i slang i lera kan följande 

formler användas.  

Ein =tillförd energi till lagret [J] 

Eut = Energi som tas ut från lagret [J] 

Em =Stationär värmeförlust [J] 

Tf= fluidtemperaturen [K]  

Tm = lokal medeltemperatur i marken [K]  

T0 = markens ostörda temperatur, kan fås från klimatdata [K]  

Tin =temperaturen in i slangen [K] 

Tut = temperaturen ut från slangen [K] 

Tms =lagrets medeltemperatur under en hel cykel [K] 

Tf0 = fluidens medeltemperatur under cykeln [K] 

V = lagervolymen [m3] 

Qm =Stationär värmeförlust [W] 

Qut = Värmeeffekten ut [W] 

t0 =periodtiden [år] 

Vf = pumpflödet [m3/s]  

q = effekt tillförd lagret per meter slang [W/m] 

H = slangens längd [m] 

R = slangens radie [m] 

D = djupet till slangen från markytan [m] 

C = markens värmekapacitet [J/m3K]  

Cf = fluidens värmekapacitet [J/m3K]  

msf = värmemotståndet mellan fluid och mark [K/(W/m)]  

λ = markens värmeledningsförmåga [W/mK]  

Np = antal slangar 

Ap = slangens tvärsnittsarea [m2] 



di =isoleringens tjocklek [m] 

Di = isolerdjupet [m] 

λi = isoleringsmaterialets värmeledningsförmåga [W/mK] 

Ai = den del av lagret som är isolerad [m2] 

Ag = den yta som är direkt exponerad mot omgivande mark [m2] 

l =karaktäristisk värmeöverföringslängd [m]175 

  

Hur mycket energi man måste tillföra lagret och hur stor lagringsvolym som krävs för önskad energi 

ut ges av följande ekvationer.176  

 

Medeltemperaturen i lagret varierar med Ta = Tf
min och Tb =Tf

max. Lagrets medeltemperatur under en 

cykel ges därmed av Tms = (Ta – Tb) /2.177  

 

Med en önskad utenergi från lagret fås lagervolymen som 

𝑉 = 
𝐸𝑢𝑡

𝐶(𝑇𝑎−𝑇𝑏)
   (1) 

Volymen kan även fås ur följande formel om fluidens värmekapacitet är känd.  

𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡 = 
𝑞𝐻

𝐶𝑓𝑉𝑓
  (2) 

Med önskad lagervolym kan antal slangar och dess dimension beräknas. 

𝑉 = 𝑁𝑝𝐴𝑝𝐻   (3) 

 

Lagrets stationära värmeförluster ges av 

𝑄𝑚 =  𝜆
𝑙′

1−𝑙
′
𝑙2

𝑉

(𝑇𝑚 − 𝑇0)  (4) 

där 

𝑙′ = 
𝐴𝑖

𝑙+𝜆
𝑑𝑖
𝜆𝑖

+ 
𝐴𝑔

𝑙+𝑙𝑔
  (5) 

𝑙𝑔 =
𝐴𝑔

𝑅∙ℎ(
𝐻

𝑅
,
𝐷𝑖
𝐻
)
   (6) 

𝑙 =  √𝜆𝑚𝑠𝑓𝐴𝑝  (7) 

 

Värmeförlustfaktorn ℎ (
𝐻

𝑅
,
𝐷𝑖

𝐻
) är en funktion av slanglängden H, isolerdjupet Di och slangens radie 

R.178 Värdet på denna faktor avläses ur tabeller exempelvis ur figur 4.8.3 alternativt tabell 4.8.1 i 

Markvärme: En handbok om termiska analyser del I Allmän del utgiven av Statens råd för 

byggforskning 1985.179  

 

                                                           
175 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, 
s.100-200 
176 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, 
s.100-200 
177 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, 
s.100-200 
178 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, 
s.100-200 
179 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del I, Byggforskningsrådet, s.80-
92 



Vid oisolerat värmelager ersätts formel (6) med 

𝑙𝑔,𝑜𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 =
𝐴𝑔

𝐷∙ℎ(
𝑅

𝐷
,
𝐻

𝐷
)
  (8) 

där D är djupet till slangen. 180 

 

För ett oisolerat, cylindriskt lager under marknivå fås lagrets stationära värmeförlust av 

𝑄𝑚 =  𝜆
𝑇𝑓0− 𝑇0

𝑙+𝑙𝑔
𝐴𝑔  (9) 

De stationära värmeförlusterna är proportionella mot lagrets storlek och blir större ju större 

lagervolym man har. Därmed minskar energiverkningsgraden med ökande lagervolym. 

Värmeförlusterna blir lägre om markens värmeledningsförmåga är låg och energiverkningsgraden blir 

högre ju lägre värmeledningsförmåga marken har. Däremot är värmekapaciteten för olika bergarter 

relativt konstant men i lera och jord påverkas den av markens vattenmättnadsgrad. För att minska 

värmeförlusterna kan man värmeisolera lagrets randyta. 181 

 

Efter att Qm beräknats kan den stationära värmeförlusten uttryckt i J beräknas.  

𝐸𝑚 = 𝑄𝑚 ∙ 𝑡0  (10) 

Därmed fås den energi som måste tillföras lagret för att få den önskade energimängden ut genom 

𝐸𝑖𝑛 = 𝐸𝑢𝑡 + 𝐸𝑚  (11)182 

 

Input 

 Fluidens medeltemperatur (Cylindriskt lager i granit: fluidens temperatur varierar mellan 24 

och 60˚C under cykeln)183 alternativt maximala och minimala temperatur.  

 Den energi man önskar få ut ur lagret.  

 Markens och fluidens värmekapacitet. (4,2 MJ/m3K)184 

Tabell 11. Markens värmekapacitet för olika jordarter185 

Jordart Värmekapacitet [kJ/mK] 

Lera ofrusen 0,8-1,0 

Lera frusen 0,55 

Silt ofrusen 0,7-0,9 

Silt frusen 0,3-0,6 

Sand ofrusen 0,3-0,9 

Sand frusen 0,3-0,6 

Morän ofrusen 0,3-0,8 

Morän frusen 0,2-0,6 

                                                           
180 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, 
s.100-200 
181 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, 
s.100-200 
182 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, 
s.100-200 
183 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, kap 
7 
184 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, kap 
7 
185 Jan Sundberg, 1991, Termiska egenskaper i jord och berg, SGI, s. 10 



 

 Markens värmeledningsförmåga (Lera 1,0 W/mK, Se tabell 11) 

 Uppskattat värmemotstånd mellan fluid och mark (Kan approximeras till 0,52 K/(W/m) vid Vf = 

0,025 ×10-3  m3/s, 0,456 K/(W/m) vid Vf = 0,25×10-3  m3/s, 0,176 K/(W/m) vid Vf = 0,1 ×10-3  

m3/s).186 

 Om lagret är isolerat behövs isolerdjup, isoleringens tjocklek, värmeledningsförmågan samt 

hur stor del av lagret som är isolerat. 

 Slangens längd, djup och radie. 

Beräkningar 

 Lagerdimensionering: 

o Alt. 1:  

 Input: Önskad energi ut ur lagret, medeltemperaturen i lagret (Cylindriskt 

lager i granit: 40˚C, cylindriskt lager i lera: 20˚C), markens värmekapacitet 

(Granit 2,2 MJ/m3K, lera 3,4 MJ/m3K)187 

 Beräkna: Lagrets volym 𝑉 =  
𝐸𝑢𝑡

𝐶(𝑇𝑎−𝑇𝑏)
   

 Utifrån lagrets volym och önskade dimensioner på slangarna kan 

slanglängden beräknas 𝐻 =  
𝑉

𝑁𝑝𝐴𝑝
 

o Alt. 2: 

 Input: Temperaturen in och ut i lagret, fluidens värmekapacitet (4,2 MJ/m3K), 

effekt per meter slang samt pumpflödet (Ofta 0,01-0,1 ×10-3  m3/s).188 

 Beräkna slangens längd 𝐻 = 
(𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑢𝑡)∙𝐶𝑓𝑉𝑓

𝑞
 

 Beräkna lagrets volym efter antalet slangar 𝑉 =  𝑁𝑝𝐴𝑝𝐻   

 Lagringsförluster: 

Värmeförlusterna är ofta krångliga att beräkna och kan istället uppskattas till ca 40 %.  
o Isolerat lager: 

 Input: Markens värmeledningsförmåga (Lera 1,0 W/mK, Se tabell 11), 

lagervolymen, lokala medeltemperaturen i marken (Cylindriskt lager i lera: 

19˚C), markens ostörda temperatur(Cylindriskt lager i granit: 10˚C), del av 

lagret som är isolerat, yta av lagret som är direkt exponerad mot omgivande 

mark, isoleringens tjocklek, isoleringsmaterialets värmeledningsförmåga, 

slangens radie, slangens längd, isolerdjupet samt värmemotståndet mellan 

fluid och mark (Kan approximeras till 0,52 K/(W/m) vid Vf = 0,025 ×10-3  m3/s, 

0,456 K/(W/m) vid Vf = 0,25×10-3  m3/s, 0,176 K/(W/m) vid Vf = 0,1 ×10-3  

m3/s).189 

 Läs av värdet på värmeförlustfaktorn ℎ (
𝐻

𝑅
,
𝐷𝑖

𝐻
) ur tabeller exempelvis ur figur 

4.8.3 alternativt tabell 4.8.1 i Markvärme: En handbok om termiska analyser 

del I Allmän del utgiven av Statens råd för byggforskning 1985. Varierar 

                                                           
186 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, kap 
7 
187 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, kap 
7 
188 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, kap 
7 
189 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, kap 
7 



mellan cirka 20-50 beroende på differensen H/R. Ju större differens desto 

större värde på värmeförlustfaktorn.190 

 Beräkna: Lagrets stationära värmeförluster som ges av 

𝑄𝑚 =  𝜆
𝑙′

1−𝑙
′
𝑙2

𝑉

(𝑇𝑚 − 𝑇0)  

där 

𝑙′ = 
𝐴𝑖

𝑙+𝜆
𝑑𝑖
𝜆𝑖

+ 
𝐴𝑔

𝑙+𝑙𝑔
  

𝑙𝑔 =
𝐴𝑔

𝑅∙ℎ(
𝐻

𝑅
,
𝐷𝑖
𝐻
)
   

𝑙 =  √𝜆𝑚𝑠𝑓𝐴𝑝   

 Beräkna: lagrets energiförlust 𝐸𝑚 = 𝑄𝑚 ∙ 𝑡0 

 Beräkna: Energi som kan tas ut från lagret med given värme in  

𝐸𝑖𝑛 = 𝐸𝑢𝑡 + 𝐸𝑚 

o Oisolerat lager: 

 Input: Markens värmeledningsförmåga (Lera 1,0 W/mK, Se tabell 11), 

markens ostörda temperatur(Cylindriskt lager i granit: 10˚C), lagrets yta som 

är direkt exponerad mot omgivande mark, slangens radie, slangens längd, 

värmemotståndet mellan fluid och mark Kan approximeras till 0,52 K/(W/m) 

vid Vf = 0,025 ×10-3  m3/s, 0,456 K/(W/m) vid Vf = 0,25×10-3  m3/s, 0,176 

K/(W/m) vid Vf = 0,1 ×10-3  m3/s) samt fluidens medeltemperatur under cykeln 

(Cylindriskt lager i granit: fluidens temperatur varierar mellan 24 och 60˚C 

under cykeln). 191 

 Läs av värdet på värmeförlustfaktorn ℎ (
𝑅

𝐷
,
𝐻

𝐷
) ur tabeller exempelvis ur figur 

4.8.3 alternativt tabell 4.8.1 i Markvärme: En handbok om termiska analyser 

del I Allmän del utgiven av Statens råd för byggforskning 1985.192 

 Beräkna: Lagrets stationära värmeförlust för det oisolerade, cylindriska lagret 

𝑄𝑚 =  𝜆
𝑇𝑓0 − 𝑇0

𝑙 + 𝑙𝑔
𝐴𝑔 

𝑑ä𝑟 

𝑙𝑔,𝑜𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 =
𝐴𝑔

𝐷∙ℎ(
𝑅

𝐷
,
𝐻

𝐷
)
   

𝑙 =  √𝜆𝑚𝑠𝑓𝐴𝑝  

 Beräkna: lagrets energiförlust 𝐸𝑚 = 𝑄𝑚 ∙ 𝑡0 

 Beräkna: Energi som kan tas ut från lagret med given värme in  

𝐸𝑖𝑛 = 𝐸𝑢𝑡 + 𝐸𝑚 

Utvärdering av beräkningar 

Denna simulering ger hur mycket energi som kan tas ut från lagret under en viss period om man vet 

hur mycket man vill lagra under perioden. Alternativt kan man beräkna hur mycket som måste lagras 

för att kunna ta ut en önskad mängd energi. Utifrån simuleringen kan man även bedöma om lagrets 

storlek är acceptabel och möjlig.  

  

                                                           
190 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del I, Byggforskningsrådet, s.80-
92 
191 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del II, Byggforskningsrådet, kap 
7 
192 Johan Claesson et. al, 1985, Markvärme – en handbok om termiska analyser del I, Byggforskningsrådet, s.80-
92 



 

Fastighetsbeståndets olika faser: 2013-05-06 

Författare: Christoffer Boström   

Kontrollerad av: Marit Wiksell 

Uppsalahems fastighetsbestånd är kategoriserade i fyra olika byggnadsfaser. Dessa faser är 

nybyggnation, förnyelse, befintligt bestånd samt renovering av fastigheter. 

Nybyggnation innebär att en helt ny fastighet uppförs från grunden. I denna fas är valmöjligheten för 

implementering av förnybar energiteknik mycket stor eftersom att byggnaden kan anpassas efter de 

krav tekniken ställer. Vid förnyelse sker en totalrenovering av fastigheten vilket i princip innebär att 

endast byggnadens skal behålls. Detta sker efter ungefär 60 år. Renovering av fastighet innebär 

mindre renoveringar av t.ex. byte av tak, renovering av fasad mm. Slutligen finns det befintliga 

beståndet av fastigheter. Detta är de fastigheter som inte faller in under de övriga kategorierna.  

Förord: 2013-05-06 

Författare: Joel Agrell 

Kontrollerad av: Marit Wiksell 

Denna manual är tänkt som ett stöd för fastighetsägare, främst Uppsalahem, vid implementering av 

förnyelsebara energilösningar i befintliga fastigheter, nybyggnation av fastigheter, renovering av 

fastigheter samt förnyelse av fastigheter.  Detta kandidatarbete är utfört i samarbete med 

Uppsalahem av sju studenter som studerar Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala 

Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.  

 Uppsalahems vision är att vara det grönaste bostadsbolaget i Uppsala och bidra till en hållbar livsstil. 

Uppsalahem bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta 

och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser i livet. Till det har Uppsalahem 

ägardirektiv om att:  

● Delta aktivt i arbetet med stadsutveckling  

● Stödja tillämpningen av ny och förnybar energiteknik 

● Jobba med energieffektivisering 

● Vid utvärdering tillämpa LCC kalkylering (Livscykelkalkylering) 

Åtgärder för att minska energianvändningen har stor plats i Uppsalahems planering för att skapa ett 

långsiktigt hållbart boende. I hela verksamheten från planering, nybyggnation, förvaltning och 

förnyelse ligger fokus på miljöförbättrande åtgärder inom energi- och vattenanvändning, minskning 

av kemikalier och farliga ämnen, förebyggande av föroreningar, minska transporter, mängden avfall 

samt utsläpp till luft och vatten. 

Nästa naturliga steg i att utveckla verksamheten är att utarbeta metodik, rutiner och lösningar för att 

få in förnybar energiproduktion för försörjning av Uppsalahems fastigheter på ett metodiskt och 

affärsmässigt sätt. Idag görs detta från projekt till projekt men i framtiden skall strategi, metodik och 

rutiner för detta vara en naturlig del i Uppsalahems arbete med att med hög kompetens äga, förvalta 

och utveckla fastigheter. 



Idag har Uppsalahem två solvärmeanläggningar där lokalt förnybar energiproduktion sker. Under 

uppförande är dessutom ett nytt hus, Frodeparken, vars solcellsfasad beräknas producera ca 70 000 

kWh/år. Ett lågenergihus, Holmfrid, är även under uppförande och kommer ha solfångare för att 

bereda varmvatten. Där planeras även en geoenergianläggning där ventilationsluften förvärms, för 

att slippa avfrostningsproblematik, och ventilationsluften eftervärms, vilket både sparar energi och 

effekt som gör att den smutsigaste fjärrvärmeproduktionen vintertid undviks.     

Lönsamhet: 2013-04-24 

Författare: Angelika Treiber 

Kontrollerad av: Sandra Kolar 

Vid bedömning av lönsamhet gäller följande: 

(Information i mejl från Tomas 2013-04-23) 

 Kalkylräntan är 7 % 

 6 % avkastningskrav på egna pengar då åtgärd görs. Åtgärder kan även räknas som paket om 

detta gör att avkastningskravet uppfylls.  

 Ekonomisk livslängd beräknas olika beroende på vilken typ av investering det är. För 

åtgärdspaket ska livslängden viktas beroende på hur stor kostnad och livslängd respektive 

åtgärd har.  

 4 % prisutveckling (årlig procentuell ökning) för värme och el 

 Elpris 2013 är 1,3 kr/kWh rörligt pris inkl. moms.  

 Fjärrvärmepris: Vattenfalls ordinarie taxor 

 Annuitetskalkyl används. Annuiteten styr om det är lönsamt.  

 Återbetalningstid och nettonuvärden redovisas 

 Känslighetsanalyser 

Nedanstående text är en sammanfattning av Torun Hammars examensarbete Energieffektivisering i 

samband med renovering, maj 2012, Uppsala Universitet samt Uppsala Hem AB:s underlag för 

lönsamhetsbedömning.  

Bedömning av lönsamhet – lathund 

För att bedöma om investeringen är lönsam måste man göra en annuitetskalkyl, ta fram 

annuitetsvärdet, återbetalningstid, nettonuvärde, avkastningen samt göra en känslighetsanalys och 

en LCC-analys.  

1. Följande data behövs som input för de olika bedömningsuträkningarna.  

 Avkastning  

o Intäkter, kostnader och kapital eller 

o Hyresinkomster, driftkostnad, underhållskostnad, annuitet, restvärde och 

nusummefaktor.  

 Annuitetskalkyl 

o Investeringskostnader, kalkylränta, ekonomisk livslängd, årlig drift- och 

underhållskostnad, grundinvestering 

 Annuitetsvärde 

o Nettonuvärde, kalkylränta, ekonomisk livslängd 

 Återbetalningstid 

o Grundinvestering, underhållsandel av investering, besparing, ändring av 

driftkostnad, kalkylränta 

 Nettonuvärde 



o Kalkylränta, ekonomisk livslängd, besparing, ändrad driftskostnad, 

grundinvestering, underhållsandel av investering 

 LCC-analys 

o Investeringskostnad, årlig energikostnad, nusummefaktor, årlig 

underhållskostnad 

Sammantaget behövs följande data: 

 Grundinvestering/investeringskostnader 

 Underhållsandel av investering 

 Besparing 

 Driftkostnad 

 Underhållskostnad 

 Kalkylränta (givet 7 %) 

 Ekonomisk livslängd 

 Ändring av driftkostnad 

 Årlig energikostnad 

 Kapital om möjligt, se under rubriken avkastning 

2. Beräkna: 

 Driftnetto, formel (4) 

 Nettonuvärde, formel (10) 

 Nuvärde, se under rubriken nettonuvärde 

 Nusummefaktor, formel (11) 

3. Beräkna: 

 Avkastningen, formel (3) eller (5) 

 Annuitet, formel (1) 

 Återbetalningstid, formel (12) 

4. Gör: 

 Annuitetskalkyl 

 LCC-analys 

 Känslighetsanalys 

Metoder, formler och begrepp 

Annuitet 

Med annuitet menas investeringskostnaden omräknad till en årlig kostnad utifrån kalkylräntan och 

ekonomisk livslängden på åtgärden. Annuiteten fås genom att ta investeringskostnaderna 

multiplicerat med annuitetsfaktorn.  

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒
𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎

1−(1+𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)−𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
  (1) 

Investeringen är lönsam om annuiteten är större än noll.  

Annuitetsmetoden 

Med annuitetsmetoden kan jämförelser mellan åtgärder med olika livslängd göras. Annuiteten till 

varje åtgärd beräknas separat. Sedan adderas alla annuiteter och där med fås den totala årliga 

investeringskostnaden. Annuiteterna adderas även med de årliga drift- och underhållskostnaderna 

för åtgärderna. Annuiteten har enheten kr/år. Investeringskostnaderna delas med investeringens 

ekonomiska livslängd för att få fram den årliga kostnaden.  



Den årliga återbetalningskostnaden beräknas genom att ta annuitetsfaktorn multiplicerat med 

grundinvesteringen.  

𝑏 =  
𝑟

1−(1+𝑟)−𝑛
𝐺  (2) 

där G är grundinvesteringen, n är ekonomiska livslängden i år och r är kalkylräntan.  

Investeringen räknas som lönsam om skillnaden mellan det genomsnittliga inbetalningsöverskottet 

och den årliga återbetalningskostnaden b är positiv. Det genomsnittliga inbetalningsöverskottet 

definieras som skillnaden mellan in- och utbetalningar under året. 

Avkastning 

Kallas även räntabilitet och anger förräntningen av kapitalet. Räntabiliteten beräknas enligt formeln 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
  (3) 

där resultat = intäkter – kostnader, och kapital brukar definieras av företaget.  

Fastighetsbranschen använder ibland ett annat sätt för att ta fram avkastningen. Detta görs genom 

att man beräknar investeringens förväntade framtids driftsnetto. Årligt driftsnetto fås genom 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = ℎ𝑦𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟 − (𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) − 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 (4) 

Avkastningsvärdet fås genom nuvärdesberäkning av driftnetto + nuvärdet av restvärdet. Restvärdet 

anger det värde på investeringen som finns kvar efter kalkylperioden, vilket ofta sätts till noll vid lång 

brukstid. Restvärdet kan vara antigen positivt eller negativt. Detta ger att avkastningen kan beräknas 

enligt formeln 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = (𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒)  × 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  (5) 

Avkastningsvärdet räknas sedan ut i procent av investeringskostnaderna för att kunna bedöma om 

avkastningskravet på 6 % uppfylls.  

Besparing och ändring av driftkostnad 

Besparing beräknas i kr/år och inkluderar kostnadsbesparingar som investeringen medför. 

Exempelvis minskade kostnader för inköp av el vid installation av solceller.  

Innebär investeringen en ökning av driftkostnader fås ett negativt värde. Om inköp av el, värme eller 

vatten ersätts helt eller delvis av investeringen ska ändringen av driftkostnaden beräknas.  

Driftkostnad 

Driftkostnaderna innefattar de regelbundna kostnaderna för exempelvis el, värme och vatten. Kan 

uppskattas genom energiberäkningsprogram.  

Ekonomisk livslängd 

Anger hur länge det är ekonomiskt hållbart att använda produkten. Denna livslängd är oftast kortare 

än den tekniska livslängden som anger hur länge produkten kan användas. Inom fastighetsbranschen 



pratar man även om brukstid som anger hur länge en åtgärd kan brukas. Bruktiden beror på 

investeringens ekonomiska och tekniska livslängd.  

För åtgärdspaket viktas livslängdsmedelvärdet genom följande formel.  

𝑛𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝐵𝑛1∙𝑛1+𝐵𝑛2∙𝑛2

𝐵𝑛1+𝐵𝑛2
   (6) 

där nmedel är det viktade medelvärdet för livslängderna, Bn1 och Bn2 är summan av alla investeringar 

med samma livslängd och n1 och n2 är livslängderna.  

Investeringskostnad 

Under investeringskostnad innefattas materialkostnad och arbetskostnad för installationen. 

Kostnader kan uppskattas med hjälp av Wikells sektionsfakta eller REPAB:s faktaböcker. 

Kalkylränta 

Kalkylräntan är den ränta som investeringen ska förränta för att räknas som lönsam. Nominell 

kalkylränta inkluderar inflationen.  

Känslighetsanalys 

Ett par valda parametrar varieras i kalkylen. Genom att göra detta kan man se vilka parametrar som 

påverkar resultatet mest och man kan därmed se vart de största osäkerheterna och känsliga 

parametrar finns. Ofta varieras ekonomisk livslängd och kalkylräntan.  

LCC-analys (livscykelkostnadsanalys) 

Inkluderar investerings-, underhålls- och driftkostnader samt kostnader för avfallshantering och 

återanvändning av produkten under hela produktens livscykel.  

Livscykelkostnaden med nuvärdesmetoden beräknas genom följande formler. 

LCC-analys 1 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙   (7) 

där 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛   (8) 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  (9) 

LCC-analys 2 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 × (𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) 

Nettonuvärde 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  −𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − (𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔) (10) 



Nuvärdet kan beräknas i excel med hjälp av NUVÄRDE(ränta, ekonomisk livslängd, besparing+ ändrad 

driftskostnad, 0, 0).  

Nusummefaktor 

Beräknas eller avläses från tabell. Beror på kalkylräntan och livslängden. Används till att omräkna 

framtida årlig kostnad till ett nuvärde. Nusummefaktorn kan beräknas med hjälp av formeln 

Nusummefaktorn = 
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
  (11) 

där r är kalkylräntan och n är ekonomiska livslängden i år. Om energipriset förväntas öka med en årlig 

procentsats subtraheras kalkylräntan med denna procentsats.  

Nuvärdesmetoden 

Bra om man vill göra en LCC-analys. Metoden tar med alla in- och utbetalningar som investeringen 

ger. Den tar även hänsyn till kalkylperiod och kalkylränta. Alla förväntade kostnader och intäkter 

räknas om till ett nuvärde för då investeringen sker. Om intäkterna är högre än kostnaderna räknas 

investeringen som lönsam. Det går ej att jämföra investeringar med olika livslängd med denna 

metod.  

I nuvärdesmetoden måste man först bestämma värdet på grundinvesteringen. Sedan uppskattas den 

ekonomiska livslängden på investeringen och värdet på det årliga inbetalningsöverskottet och 

restvärde under den ekonomiska livslängden beräknas. Nuvärdet på inbetalningsöverskotten måste 

beräknas, det vill säga skillnaden mellan in- och utbetalningar under året multiplicerat med 

nusummefaktorn. Kapitalvärdet beräknas sedan genom att ta skillnaden mellan grundinvesteringen 

och summan av nuvärdena på inbetalningsöverskotten.   

Underhållskostnad 

Underhållskostnaderna innefattar de kostnader som krävs för att underhålla fastigheten i ett bra 

skick. Kan uppskattas från liknande fastigheter.  

Årlig energikostnad 

Inkluderar el- och fjärrvärmekostnader för fastigheten.  

Återbetalningstid 

För att beräkna återbetalningstiden för en investering kan Payoff-metoden användas. Tar ej hänsyn 

till räntekostnader, energiprisökningar eller återinvesteringar. Metoden ger hur många år av lika 

stora besparingar som krävs för att återbetala en investering.  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =  
− ln(1−

(𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙)

𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔+ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
∙𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)

ln(1+𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛)
   (12) 

𝑃𝑎𝑦 𝑜𝑓𝑓 𝑡𝑖𝑑 =  
𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔+ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
   (13) 

 



 

Sprint 3 

Beräkningar  

Solceller 

Fysiken bakom solceller 

Elektroner i en atom kan endast befinna sig i bestämda tillåtna energitillstånd. Valenselektronernas 

grundtillstånd kallas valensbandet och ovanför detta finns ledningsbandet där elektronerna är fritt 

rörliga. Mellan valensbandet och ledningsbandet finns otillåtna energinivåer som tillsammans kallas 

bandgap. Om en elektron tillförs tillräckligt mycket energi, exempelvis från solljus, kan den övervinna 

bandgapet och exciteras till ledningsbandet. Solceller består av halvledande material, där bandgapet 

är av sådan storlek att elektroner kan hoppa över det under inverkan av solljus. Det finns två bidrag 

till strömmen i en halvledare. Ett bidrag fås från rörelsen hos elektronerna i ledningsbandet men 

även elektroner som hoppar mellan olika tillstånd nere i valensbandet bidrar. Elektronernas rörelse i 

valensbandet beskrivs enklast som att hålen (avsaknad av elektron) betraktas som positiva 

laddningar som rör sig.193 

Grunden i en solcell är pn-övergången. Denna består av en sida med p-dopad halvledare och en sida 

med n-dopad halvledare. Dopning innebär att det tillförs främmande atomer (kallade störatomer) i 

halvledarens kristallstruktur. Vid n-dopning har störatomerna en extra valenselektron jämfört med 

halvledarens atomer och denna elektron har en högre energinivå så att den redan vid 

rumstemperatur kan hoppa upp i ledningsbandet.  Vid p-dopning har de en valenselektron för lite, 

det vill säga ett extra hål som kan hoppa ner till valensbandet.194 Innan p- och n-sidan förs samman 

råder en situation där samtliga störatomers extra elektroner respektive hål hoppat till 

ledningsbandet respektive valensbandet, vilket kallas fullständig störledning, se figur 1.195 

                                                           
193 Soteris, Kalogirou, 2009, Solar Energy Engineering - Processes and Systems, Academic Press, s. 470-477. 
194 Kalogirou, 2009, s. 470-477. 
195 Julian, Chen, 2011, Physics of Solar Energy, John Wiley & Sons, s.164-168. 



 

Figur 1. Fullständig störledning innan p- och n-sidan förs samman i pn-övergång.196 

När p- och n-sidan sedan förs samman i en pn-övergång kommer två drivkrafter att verka på 

laddningsbärarna; diffusion och drift i elektriskt fält. På n-sidan finns ett överskott av elektroner i 

ledningsbandet jämfört med p-sidan och detta orsakar diffusion av elektroner till p-sidan där 

elektronerna sedan hoppar ner till valensbandet (kallat rekombination). Hålen diffunderar omvänt. 

Diffusionen orsakar en laddningsförskjutning mellan sidorna (eftersom laddningsbärarna lämnar kvar 

joner på sin ursprungliga sida) och i den så kallade utarmningsregionen mellan n- och p-sidan uppstår 

ett elektriskt fält. De elektroner som exciteras till ledningsbandet på p-sidan kommer under inverkan 

av detta elektriska fält att driva över till n-sidan. Även hålen driver i det elektriska fältet men i 

omvänd riktning. Rörelsen beskrivs i figur 2.197 

 

 

                                                           
196 Baserad på Chen, 2011, s. 164-168. 
197 Chen, 2011, s.164-175. 



Figur 2. Rörelser som bidrar till ström vid en pn-övergång.198 

Spänningen över solcellens terminaler begränsas av att det elektriska fältet i utarmningsregionen, en 

för hög spänning skulle helt motverka det inre elektriska fältet och upphör de elektroner som 

exciteras av solljuset att driva en enskild solcell ger en spänning på ca 0,5 V.199 

Solcellsekvationen 

Den ström som orsakas av diffusionsrörelsen kallas rekombinationsström och den som orsakas av 

drift i det elektriska fältet kallas genereringsström (beskrivna i förra avsnitet). Utan yttre påverkan 

kommer det att råda jämvikt mellan bidragen från diffusion och drift i elektriskt fält, det vill säga 

ingen nettoström. Om en spänning ligger över pn-övergångens terminaler rubbas dock balansen. En 

yttre spänning ändrar rekombinationsströmmen ty den påverkar möjligheterna till diffusion men 

däremot ändras inte genereringsströmmen ty bandgapet förändras inte. Resultatet blir en 

likriktardiod vilken beskrivs av diodekvationen, ekvation (1).200  

𝐼𝐷 = 𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1)     (1) 

Där ID är diodströmmen [A], q är elektronladdningen [e], kB är Boltzmanns konstant 8,617*10-5 

[eV/K], T är solcellstemperaturen [K] och V är spänningen [V] över dioden. I0 är storleken på 

diffusionsströmmen vid jämvikt (det vill säga utan pålagd spänning V) [A], vilket är detsamma som 

genereringsströmmen vid jämvikt med omvänt tecken. I0 är även strömmen då dioden backspänns 

                                                           
198 Baserad på Chen, 2011, s. 164-175. 
199 Johanna Ivarsson, 2011, Solceller för flerbostadshus en teknisk rapport för HFAB, Högskolan i Halmstad. 
200 Chen, 2011, s. 164-175. 

 
 



kraftigt (stor negativ spänning V). I0 är en konstant som dock skiljer sig mellan olika temperaturer.201 
202 Ekvation nr illustreras i figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Ström och spänning för likriktardiod.203 

Speciellt för en solcell är att ljuset exciterar elektroner och detta bidrar med den så kallade 

fotoströmmen (i samma riktning som genereringsströmmen, vilket innebär motriktat diodströmmen 

ID). Genom att komplettera diodekvationen med den ljusgenererade strömmen och inkludera den 

inre resistansen i solcellen fås solcellsekvationen (2), eller om bidraget från inre resistansen 

försummas (3).204 

 𝐼 = 𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜 − 𝐼𝐷 = 𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜 −  𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1) −
𝑉+ 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
    (2) 

 𝐼 = 𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜 − 𝐼𝐷 = 𝐼𝑓𝑜𝑡𝑜 −  𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1)         (3) 

Där ID är diodströmmen [A], q är elektronladdningen [eV], kB är Boltzmanns konstant 8,617*10-5 

[eV/K] och T är solcellstemperaturen [K]. V är spänningen mellan solcellens terminaler och I0 är 

backspänningsströmmen för solcellen (vilket innebär strömmen då solcellen påläggs en kraftig 

negativ spänning i mörker), se figur 3. Rs och Rp [Ω]är representationer av solcellens inre resistans i 

form av en serieresistans respektive en parallellresistans.205 Normalt är Rs mycket liten i förhållande 

till Rp, för att minimera de resistiva energiförlusterna inuti solcellen. Solcellens inre serieresistans är 

även mycket liten i förhållande till den last som solcellen driver.206 På grund av detta kommer de inre 
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resistanserna att försummas i denna studies beräkningar, således är ekvation (3) den variant av 

solcellsekvationen som kommer att användas. 

En solcell kan beskrivas med kretsekvivalenten i figur 4 och denna kan även användas för att bygga 

upp en modell av en modul (bestående av seriekopplade solceller) eller en sträng (bestående av 

seriekopplade moduler).207 Utifrån modelltester på ett antal solpaneler (i storleksordningen av 

tomgångsspänning på 20-40V och kortslutningsström på runt 8 A) kan Rs approximeras med värdet 

0,001 Ω per seriekopplad solcell i panelen och Rp med 100 Ω per panel.208 

 

Figur 4. Kretsekvivalent för solcell 209 

IV-kurvan och dess parametrar 

Sambandet mellan ström och spänning enligt solcellsekvationen, i ekvation (3), har det typiska 

utseende som visas i figur 5 nedan och kallas IV-kurvan. IV-kurvan och ekvation (3) gäller vid varje 

given fix temperatur och solinstrålning. För en högre temperatur förskjuts IV-kurvan åt vänster (mot 

lägre spänning) och vid ökad solintrålning förskjuts IV-kurvan istället uppåt (mot högre ström) .210 I 

figur 5 markeras även några av de mått som används för att specificera en solcells egenskaper; 

kortslutningsström, tomgångsspänning och maxeffektpunkt. Kortslutningsströmmen (Isc) är 

strömmen då spänningen över solcellens terminaler är noll. Tomgångsspänningen, eller 

öppenkretsspänningen, (Voc) är den spänning som solcellen har då strömmen är noll. 

Maxeffektpunkten (mp) är den kombination av ström och spänning (Imp och Vmp) där solcellens effekt 

maximeras, för en given temperatur och solinstrålning.211 
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Figur 5. IV-kurvan för solceller212 

Beräkning av maxeffekt samt I0 utifrån Voc och Isc 

Genom att sätta spänningen V till noll I ekv (3) fås att Ifoto är lika med Isc.Sedan används ekvation nr 

vid spänningen Voc där strömmen I är noll. Genom att lösa ut I0 fås ekvation (4):  

𝐼0 = 
𝐼𝑠𝑐

(𝑒

𝑞𝑉𝑜𝑐
𝑘𝐵𝑇 −1)

       (4) 

Maxeffektpunkten anger den högsta effekt (Pmp) som solcellen kan leverera under rådande 

temperatur- och instrålningsförhållanden samt vilken ström (Imp) och spänning (Vmp) detta innebär. 

Enligt solcellsekvationen (nr) ges effekten P av: 

𝑃 = 𝐼𝑉 = ( 𝐼𝑠𝑐 − 𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1))𝑉     (5) 

Genom att sätta in V = Voc –v (där v är den lilla avvikelsen mellan Vmp och Voc) och använda ekvation 

(4) för I0 fås: 

𝑃 = 

(

 
 
 𝐼𝑠𝑐 −

𝐼𝑠𝑐

(𝑒

𝑞𝑉𝑜𝑐
𝑘𝐵𝑇 −1)

(𝑒
𝑞(𝑉𝑜𝑐−𝑣)

𝑘𝐵𝑇 − 1)

)

 
 
(𝑉𝑜𝑐 − 𝑣)    

Detta uttryck förenklas sedan genom att ettorna kan försummas i förhållande till exponentialtermen 

efter förenkling erhålls: 

𝑃 ≈ 𝐼𝑠𝑐 (1 − 𝑒
−𝑞𝑣

𝑘𝐵𝑇) (𝑉𝑜𝑐 − 𝑣)      

Genom att derivera detta med avseende på v och sedan sätta derivatan till noll fås att villkoret vid 
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maxeffektpunkten blir: 213 

𝑒
𝑞𝑣

𝑘𝐵𝑇 = 1 +
𝑞𝑉𝑜𝑐

𝑘𝐵𝑇
   

Vilket innebär att:  

𝑣 =
𝑘𝐵𝑇

𝑞
𝑙𝑛 (1 +

𝑞𝑉𝑜𝑐

𝑘𝐵𝑇
  )  

Detta ger slutligen följande uttryck för Vmp och Imp. 

𝑉𝑚𝑝 = 𝑉𝑜𝑐 − 𝑣 = 𝑉𝑜𝑐 −
𝑘𝐵𝑇

𝑞
𝑙𝑛 (1 +

𝑞𝑉𝑜𝑐

𝑘𝐵𝑇
)      (6) 

𝐼𝑚𝑝 = 𝐼𝑠𝑐 (1 − 𝑒
−𝑞𝑣

𝑘𝐵𝑇) =  𝐼𝑠𝑐 (1 −
1

1+
𝑞𝑉𝑜𝑐
𝑘𝐵𝑇

)     (7) 

Solcellstemperatur 

Solcellstemperaturen beror av solinstrålningen och omgivningens temperatur enligt ekvation (8). 

𝑇 = 𝑇𝑜𝑚𝑔 + 𝐶𝐺               (8) 

Där T är solcellstemeraturen, Tomg är omgivningens temperatur, G är solinstrålningen och C är en 

konstant [ᵒC*m2/W]. Värdet på C ligger vanligen i intervallet 0,025-0,03.214 Konstanten C kan 

beräknas enligt ekvation (9), där NOCT är normalvärdet för solcellen vid instrålningen 800 W/m2 och 

anges av tillverkaren. 215 216 

𝐶 =
𝑁𝑂𝐶𝑇(ᵒ𝐶)−20ᵒ𝐶

800 𝑊/𝑚2       (9) 

Inverkan av solinstrålning samt temperatur på Voc och Isc 

Kortslutningsströmmen ökar linjärt med ökad solinstrålning (samt antar värdet noll då 

solinstrålningen är noll), enligt ekvation (10).217 

𝐼𝑠𝑐(𝐺) =
𝐺

1000
𝐼𝑠𝑐,1000       (10) 

Där G är solinstrålningen mot solcellen [W/m2], Isc(G) är kortslutningsströmmen [A] vid 

solinstrålningen G och Isc,1000 är kortslutningsströmmen [A] vid instrålningen 1000 W/m2. 

Tomgångsspänningen ökar logaritmiskt med solinstrålningen enligt ekvation (11).  

𝑉𝑜𝑐(𝐺) = 𝑉𝑜𝑐,1000 + 𝑘 𝑙𝑛 (
𝐺

1000
)    (11) 

Där G är solinstrålningen mot solcellen [W/m2], Voc(G) är tomgångsspänningen [V] vid 

solinstrålningen G och Voc,1000 är tomgångsspänningen [V] vid instrålningen 1000 W/m2. 

Proportionalitetskonstanten k [V] kan bestämmas genom mätningar vid ett antal olika 

ljusintensiteter.218 Om inget värde för k anges kommer k att sättas till 0,05*ns i enlighet med en 

tidigare modellstudie av småskaliga solpaneler (i storlekar på 20-40V Voc och cirka 8A Isc), där ns är 
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antalet seriekopplade solceller i panelen.219 Ändringen av Isc är flera gånger större än ändringen i 

Voc.220 

Hur kraftigt Voc och Isc ändras med temperaturen fås från den aktuella solcellstillverkaren.221 Ett 

förekommande sätt att beskriva temperaturberoendet är att ange temperaturkoefficienter, [% /K], 

för Voc respektive Isc som anger hur stor andel värdet ändras med vid en viss avvikelse från 

solcellens normala arbetstemperatur (NOCT). Värdena för dessa koefficienter varierar men ett 

exempel är solcellen Mono Modul av kristallint kisel, vars temperaturkoefficienter är -0,351 %/K för 

Voc och +0,035 %/K för Isc. Modulen i fråga har en effekt på 100W och Voc på cirka 22,5 V samt Isc på 

cirka 6 A vid NOCT 47ᵒC.222 Ett annat sätt för leverantören att ange temperaturberoendet är med 

koefficienterna (TCIsc) och (TCVoc), vilka förhåller sig till ändringen i tomgångsspänning och 

kortslutningsström enligt ekvation (12) och (13). 
𝑑(𝑉𝑜𝑐)

𝑑𝑇
= (𝑇𝐶𝑉𝑜𝑐)                                               (12) 

1

𝐼𝑠𝑐

𝑑(𝐼𝑠𝑐)

𝑑𝑇
= (𝑇𝐶𝐼𝑠𝑐)                                                                                                                           (13) 

Där  Isc är kortslutningsströmmen, Voc är tomgångsspänningen, (TCIsc) är temperaturkoefficienten för 

Isc [/ᵒC], (TCVoc) är temperaturkoefficineten Voc [V/ᵒC] och T är temperaturen [ᵒC].223 

Solinstrålning 

De solinstrålningsvärden som finns att tillgå i form av klimatdata är den totala instrålningen (direkt 

och reflekterat ljus) mot en horisontell yta samt direkt strålning mot ett plan vinkelrät mot 

solstrålarna. Dessa värden behöver sedan realteras till solinstrålningen mot en solcell som vinklats 

upp en vinkel β från horisontalplanet samt är vriden en vinkel α från rakt söderläge. Solljuset delas 

upp i tre komponenter; direkt ljus (Is), diffust ljus (Id) och markreflekterat ljus (Ig).224  

För att beräkna de olika komponenterna av solinstrålningen behövs solens vinkel mot solcellens yta 

vilket innebär att ett antal solvinklar behövs. De ingående vinklarna illustreras i figur 6 nedan.225 
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Figur 6. Vinklar för beräkning av solinstrålning mot solcell.226 

𝛼𝑠 = 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙  

𝜑 = 𝑠𝑜𝑙ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 

𝜃𝑧 =  90 − 𝜑 

Solens azimutvinkel αs anger solens vridning från rakt söderläge, med positivt tecken västerut. 

Solhöjden ϕ är vinkeln till solen från markplanet. Θz är vinkeln mellan solen och normalen på 

platsen.227 Att vinkeln ϕ är noll och θz är 90ᵒ svarar således mot att solen precis stigit över 

horisonten. 

Solens infallsvinkel (θ) relativt solcellens normal kan sedan beräknas enligt ekvation (14) nedan. 

𝜃 =  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧)𝑐𝑜𝑠(𝛽) + 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑧)𝑠𝑖𝑛(𝛽) 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑠 − 𝛼))        (14) 

Där β är solcellens vinkel från horisontalplanet och α dess vridning från söderläge. Övriga vinklar är 

de som specificerats ovan.228 Solljuset träffar solcellen då vinkeln θ ligger mellan -90ᵒ och 90ᵒ. 

Då samtliga ovanstående vinklar beräknats kan solinstrålningen erhållas med ekvation (15)-(17). 

𝐺𝑠 = 𝐼𝑠,𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜃)      (15) 

𝐺𝑑 = 𝐼𝑑,ℎ (1 −
𝐼𝑠,𝑛

𝐼𝑜,𝑛
)
1+𝑐𝑜𝑠(𝛽)

2
+ 𝐼𝑑,ℎ

𝐼𝑠,𝑛

𝐼𝑜,𝑛

𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧)
    (16) 

𝐺𝑔 = 𝜌𝑔𝐼ℎ
1−𝑐𝑜𝑠(𝛽)

2
      (17) 

Där Gs är direkt ljus mot solcellen, Gd är diffust ljus och Gg är markreflekterat ljus. Is,n är direkt ljus 

mot en yta vinkelrät solstrålarna och kan relateras till direkt solljus mot en hoisontell yta (Is,h) enligt 

Is,h =Is,n cos(θz). Id,h är diffust ljus mot en horisontell yta (vilket fås som totala ljuset mot den 

horisontella ytan minus den direkta andelen). Io,n är strålningen mot en vinkelrät yta utanför 

atmosfären och ges av ekvation (22) nedan, där n är dagen på året. Ih är det totala ljuset mot en 

horisontell yta och ρg är markens reflektans, vilken för stadsmiljöer kan sättas till värdet 0,2. Enheten 

                                                           
226 Baserad på Duffie & Beckman, 1991, s. 13-15. 
227 Duffie & Beckman, 1991, s.13-15. 
228 Ibid. 



för strålningen är i samtliga fall W/m2. 

𝐼𝑜,𝑛 = 1367 (1 + 0,033𝑐𝑜𝑠 (
360𝑛

365
))     (18) 

Den totala solinstrålningen (I) mot solcellen få sedan som summan av det direkta, diffusa och 

markreflekterade ljuset: 229 

𝐺 = 𝐺𝑠 + 𝐺𝑑 + 𝐺𝑔       (19) 

Elektrisk verkningsgrad och värmeutveckling 

Långt ifrån allt solljus som träffar solcellen omvandlas till elektricitet eftersom solceller typiskt har 

verkningsgrader under 15 %. En del av ljuset reflekteras mot solcellen och större delen av ljuset som 

absorberas blir värme. Effektbalansen per ytenhet för solcellspanelen ges av ekvation (20). 

(𝜏𝛼𝑠)𝐺 =  𝜂𝑒𝑙𝐺 + 𝑢(𝑇 − 𝑇𝑜𝑚𝑔)     (20) 

Där (ταs) är transmittans-absorbansprodukten förr solcellen, denna kan approximeras med värdet 

0,9. G är solinstrålningen mot solcellen [W/m2], Tomg är omgivningens temperatur[K] och T är 

solcellstemperaturen [K]. Värmekoefficienten u [W/(m2K)] anger värmeförluster vilka sker i form av 

strålning och konvektion från solcellen. Termen 𝑢(𝑇 − 𝑇𝑜𝑚𝑔) är således den värme som utvecklas i 

solcellen och som kyls bort av omgivande luft. Parametern ηel är solcellens verkningsgrad med 

avseende på elektricitet. Denna varierar mellan olika typer av solceller men även med temperaturen 

för en given solcell. Om en temperaturkoefficient för verkningsgraden är given kan ηel för en given 

temperatur beräknas enligt ekvation (21). 

 𝜂𝑒𝑙 = 𝜂𝑟𝑒𝑓(1 − 𝜇(𝑇 − 𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇))      (21) 

Där ηref är verkningsgraden vid den angivna referenstemperaturen TNOCT och μ är 

temperaturkoefficienten.230 

Solcellernas inkoppling till last och elektrisk kringutrustning 

För solcellerna ändras läget för optimal effektleverans (Vmp och Imp) under dagen, i takt med att 

solinstrålningen och solcellstemperaturen varierar.  Vilken spänning och ström som solcellen arbetar 

vid ges av skärningen mellan solcellens IV-kurva och lastens kurva. För att utnyttja solcellerna 

optimalt behöver därför lasten ha en variabel resistans som matchar maxeffektpunkten. Hos ett 

batteri som laddas upp ökar laddningsspänningen successivt och batteriets ström- och 

spänningskurva är mer lämplig i kombination med solceller än en last med fix spänning. Om 

solcellerna inte arbetar vid sin maxeffektpunkt innebär detta att solcellssystemet inte kan utnyttjas 

effektivt och därför är de flesta solcellsanläggningar inte kopplade direkt till lasten utan försedda 

med elektrisk utrustning som styr spänningen. Det finns så kallade maximum-power-trackers som 

reglerar kretsens impedans så att solcellernas effektleverans maximeras och därefter omvandlar 

spänningen till lastens föredragna spänning. Maximum-power-trackers medför vissa effektförluster 

men verkningsgraden för dessa komponenter kan överstiga 90 %.231 

Det krävs även en växelriktare för att omvandla likströmmen från solcellerna till växelström, vilket är 

nödvändigt för nätanslutna anläggningar och vid växelströmslaster.232 Det är rimligt att uppskatta 
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växelriktarens verkningsgrad till runt 95 %.233 De resistiva förlusterna i solcellsanläggningens kablar 

minimeras om kablarna är så korta som möjligt och dimensionerade för den ström anläggningen ger. 

Solcellssystem bör utformas så att förlusterna i kablarna inte blir större än 3 %.234 I denna studies 

beräkningar antas att solcellsanläggningen har elektrisk utrustning som optimerar driften så att 

spänningen och strömmen ligger nära maxeffektpunkten. Den elektriska utrustningen antas ha de 

verkningsgrader som angivits ovan om inget annat specificeras i form av indata. 

Olika solcellstyper 

 

Tabell 1. Egenskaper för olika halvledande material 235 

Halvledarmaterial Si CdTe CIGS 

Bandgap [eV] 1,1 1,5 1,0 
Längsta våglängd 
för absorption [µm] 

1,1 0,9 1,2 

 

Tabell 2. Specifikationer för ett antal solcellspaneler 236 

Solcellsmärke Solcell Voc [V] Isc [A] np ns (TC Isc) (TC Voc) 

ZEN Power 200 32,89 8,02 1 54 0,00055 -0,116 
ZEN Power 205 33,08 8,26 1 54 0,00055 -0,116 
PV Enterprise PVE-M6-210 36,46 8,00 1 60 0,00036 -0,120 
PV Enterprise PVE-M6-230 37,17 8,34 1 60 0,00036 -0,123 
PV Enterprise PVE-M6-240 37,48 8,51 1 60 0,00036 -0,124 
Swedmodule ES75 21,5 4,70 1 36 0,00036 -0,071 
Swedmodule ES200P 36,5 7,58 1 60 0,00034 -0,124 
Swedmodule ES220P 36,6 8,08 1 60 0,00034 -0,124 
Swedmodule ES240P 36,92 8,81 1 60 0,00034 -0,126 
Sharp ND-170 29,3 8,04 1 48 0,00053 -0,104 
Sharp ND-158(E1D) 28,4 7,85 1 48 0,00053 -0,104 

 

Urban vindkraft 

 

Vindresursen: 

Vindresursen är den viktigaste faktorn för vindkraftverkets produktion. Vindmätningar är många 

gånger den säkraste metoden för att fastställa vindförhållandena på den valda platsen. Detta bör 

göras över minst ett års tid och data bör därefter normalårs korrigeras.237  
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Vindresursen kan också uppskattas med matematiska modeller. Uppsala universitet har på uppdrag 

av energimyndigheten gjort en vindkartering av årsmedelvinden i Sverige. I karteringen har 

matematiska modeller använts för att behandla effekterna av terrängens inbromsning av vinden. 

Detta har gjorts med antaganden om markens ytråhet i rutor om 1x1 km över hela landet. I denna 

kartering ligger medelårsvinden i Uppsala på 72 meters höjd (över nollplaneförskjutningen) på 5-6 

m/s .238  

Weibullfördelningen är den sannolikhetsfördelning som oftast används för att approximera 

vindfördelningen över tid. Skalparametern, A, och formparametern, k, är de faktorer som kan 

anpassas efter de lokala förhållandena.  

𝑓(𝑣) =
𝑘

𝐴
× (

𝑣

𝐴
)
𝑘−1

× 𝑒
−(

𝑣

𝐴
)
𝑘

. Multiplicerat med antal timmar på ett år   kan från ekvationen erhållas 

hur många timmar under året som vinden som kan förväntas ligga vid just den hastigheten.239 

Uppskattning av möjlig produktion 

Den effekt som finns i vinden kan beräknas enligt formel: 

𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3, där 𝜌 =luftens densitet (1,23 kg/m3 vid 15oC och 1013 mbar), A= tvärsnittsarean 

(m2) som vinden passerar och v = vindens hastighet (m/s) 

Förhållandet mellan den effekt som finns in vinden, Pvind, och den effekt som vindkraftverket, Pverk, 

producerar kallas effektkoefficienten, Cp, och ges av formeln: 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑣𝑒𝑟𝑘

𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑
  

Vilket medför att vindkraftverkets produktion kan beskrivas med formeln: 

𝑃𝑣𝑒𝑟𝑘 =
1

2
𝐶𝑝𝜌𝐴𝑣

3 

Det är fysikaliskt omöjligt att utvinna all den rörelseenergi som finns i vinden. Enligt Betz lag är det 

största möjliga utbytet vid  Cp=0,593 (=16/27). De effektivaste storskaliga vindkraftverken har en 

effektkoefficient upp 0,50, medan motsvarande siffra för småskaliga verk är runt 0,25.  

Om medelvinden används i beräkningarna krävs att en kubikfaktor, k3, används. Detta ger: 

𝑃𝑣𝑒𝑟𝑘,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
1

2
𝐶𝑝,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙k3𝜌𝐴𝑣𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

3  

Detta eftersom att vindar över medelhastigheten ger en större förändring (i form av en ökning av) 

energiinnehållet än vad lägre vindar medför (i form av en minskning). Här kan oftast k3= 1,9 

användas. Årsproduktionen utifrån denna ekvation fås om medeleffekten multipliceras med antal 

timmar på ett år, 8760.240 

Uppskattad produktion för vald modell av vindkraftverk: 

För att uppskatta den förväntade produktionen för en specifik modell av vindkraftverk, kan 

modellens effektkurva nyttjas. Effektkurvan beskriver vilken produktion kraftverket kan väntas ge vid 

                                                           
238 Energimyndigheten, 2008, Vindkraft, Bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk, s.16 
239 Göran Sidén, 2012, Förnybar energi, kap4, Studentllitteratur 
240 Göran Sidén, 2012, Förnybar energi, kap4, Studentllitteratur 



olika vindhastigheter. Nedan visas en effektkurva baserad på produktionsdata för Hannevinds 5,5 kW 

turbin.241 

 

Tabell 3: Effektkurva 

 

Defaultvärden för simulering: 

 Medelvindhastigheten (vmedel) sätts till 5 m/s. Detta eftersom medelvindhastigheten bör ligga 

kring 5-6 m/s för en rimlig årsproduktion 242 

 Effektkoefficienten (Cp) sätts till 0,25. Detta är effektkoefficienten för de mest effektiva 

småskaliga vindkraftverken (2012). 

 Kubikfaktorn (k3) sätts till 1,9 , ett värde som ofta används hos oss. 

 Luftens densitet (𝜌) sätts till 1,23 kg/m3, värdet vid 15oC och 1013 mbar 

 Svept tvärsnittsarea (A) sätts till 28 m2. Hannevinds 5,5 kW turbinen (vars effektkurva kan ses 

ovan) är företagets minsta vindkraftverk. Verket har en turbindiameter på 6m243, vilket ger en 

svept area på 28 m2.  

Validering: 

Enligt Hannevinds produktblad kan deras 5,5 kW turbin i en medelvind på 5-6 m/s ge en förväntad 

produktion på 8-10 000 kWh.244 Med de defaultvärden som beskrivits innan dvs. med turbinarean för 

detta verk samt en medelvind på 5 m/s ger formeln en uppskattad produktion på 8957 kWh. 

Sprint 4 

Kostnadsanalys allmän: 2013-05-16 

Författare: Angelika Treiber 

Kontrollerad av: Marit Wiksell 

Vid bedömning av lönsamhet gäller följande: 

 Kalkylräntan är 7 %. 

                                                           
241 Hannevind, 2013-05-07, Effekt kurvor, http://hannevind.com/web/Hannevind-
Performance%20Data%20Sheet%20doc.pdf  
242 Hannevind vindkraft AB, 2013-05-05, Produktinformation, 
http://hannevind.com/web/produktinformation_sve_web.pdf  
243 Hannevind vindkraft AB, 2013-05-05, Produktinformation 
244 Hannevind vindkraft AB, 2013-05-05, Produktinformation 
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 6 % avkastningskrav på egna pengar då åtgärd görs.  

 4 % prisutveckling (årlig procentuell ökning) för värme och el. 

 Elpris 2013 är 1,3 kr/kWh rörligt pris inkl. moms. 245  

 Fjärrvärmepris: Vattenfalls ordinarie taxor, enligt 2012 års pris 0,8 kr/kWh.246 

 Annuitetskalkyl används.  

 Återbetalningstid och nettonuvärden redovisas.247 

 Inflationen sätts till 2 %.248  

 Restvärdet sätts till noll.249 

Lönsamheten avgörs av annuiteten och beräknas enligt följande formler. Känslighetsanalyser görs 

genom att variera vissa variabler. I alla energipriser har prisutvecklingen inkluderats och anges som 

ett medelvärde av det totala värdet under den ekonomiska livslängden. Vid beräkning av 

hyresinkomster har det ej hänsyn tagit till hyreshöjningar. Om avkastningskravet är uppfyllt går inte 

att avgöra, då information om hur mycket kapital som är eget, främmande och bundet inte är 

tillgängligt. 

Nuvärde 

Nuvärde kan beräknas enligt: 

𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 = (𝒉𝒚𝒓𝒆𝒔𝒊𝒏𝒌𝒐𝒎𝒔𝒕𝒆𝒓 − 𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅) × 𝒏𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓   ( 1) 250 

Nettonuvärde 

Nettonuvärde kan beräknas enligt: 

𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐𝒏𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 =  𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅    ( 2) 251 

Annuitet 

Med annuitet menas investeringskostnaden omräknad till en årlig kostnad utifrån kalkylräntan och 

ekonomisk livslängden på åtgärden. Annuiteten fås genom att ta investeringskostnaderna 

multiplicerat med annuitetsfaktorn.252  

𝑨𝒏𝒏𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕 = 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐𝒏𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆
𝒌𝒂𝒍𝒌𝒚𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂

𝟏−(𝟏+𝒌𝒂𝒍𝒌𝒚𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂)−𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒔𝒌 𝒍𝒊𝒗𝒔𝒍ä𝒏𝒈𝒅
  ( 3) 

Investeringen är lönsam om annuiteten är större än noll.253  

Driftnetto 

Årligt driftsnetto beräknas enligt: 

                                                           
245 Tomas Nordqvist, Energisamordnare UppsalaHem AB, 2013-04-23 (muntlig källa) 
246 Nils Holgersson Gruppen, 2012-09-25, Fjärrvärme – länsvis, http://www.nilsholgersson.nu/undersoekning-
2012/fjaerrvaerme/laensvis/ 
247 Tomas Nordqvist, Energisamordnare UppsalaHem AB, 2013-04-23 (muntlig källa) 
248 Sveriges Riksbank, 2012-04-11, Inflationsmålet, 
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Inflationsmalet/ 
249 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
250 Per-Hugo Skärvad & Jan Olsson, 2011, Företagsekonomi 100, Liber, upplaga 15 
251 E-conomic, 2013-05-24, Nuvärde – vad är Nuvärde?, http://www.e-
conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/nuvaerde 
252 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
253 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
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𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 = 𝒉𝒚𝒓𝒆𝒔𝒊𝒏𝒌𝒐𝒎𝒔𝒕𝒆𝒓 − (𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 +  𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅) − 𝒂𝒏𝒏𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕    ( 
4) 254 

Nusummefaktor 

Beräknas eller avläses från tabell. Beror på kalkylräntan och livslängden. Används till att omräkna 

framtida årlig kostnad till ett nuvärde. Nusummefaktorn kan beräknas enligt: 

𝑵𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 =
𝟏−(𝟏+𝒓)−𝒏

𝒓
  ( 5) 

där r är kalkylräntan och n är ekonomiska livslängden i år. 255 

Återbetalningstid 

Investeringens återbetalningstid beräknas enligt:  

Å𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒊𝒅 =  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅

𝑩𝒆𝒔𝒑𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈
        ( 6) 256 

Annuitetsfaktor 

Annuitetsfaktorn beräknas enligt:  

𝑨𝒏𝒏𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 =
𝒌

𝟏−(𝟏+𝒌)−𝒏
    ( 7) 

där n är ekonomiska livslängden i år och k är kalkylräntan minus inflation och energiprisökning.257  

LCC-analys 

Livscykelkostnaden med nuvärdesmetoden beräknas enligt: 258 

𝑳𝑪𝑪𝒕𝒐𝒕 = 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 + 𝑳𝑪𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 + 𝑳𝑪𝑪𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍   ( 8) 

där 

𝑳𝑪𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 = å𝒓𝒍𝒊𝒈 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 × 𝒏𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓𝒏   ( 9) 

𝑳𝑪𝑪𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍 = å𝒓𝒍𝒊𝒈 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 × 𝒏𝒖𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓𝒏  ( 10) 

Kostnadsanalys Frode: 2013-05-28 

Författare: Marit Wiksell 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

Solceller med batterilagring inkluderat hyresgästel 

Investeringskostnader för solcellsanläggningen är enligt uppgifter från Uppsalahem, men med 462 

solcellspaneler istället för 1181. 259 Dessutom inkluderas 30 stycken batterier som kostar 2090 kr 

styck. 260 Underhållsandel av investeringen antas vara 1 %, då solceller kräver lite underhåll. 

Besparingen fås från simuleringen och är den el som inte behöver köpas. Driftkostnaden beräknas 

                                                           
254 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
255 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
256 Jennifer Närklin & Johanna Turesson, 2012, Solceller i Kv. Frodeparken, KTH 
257 Torun Hammar, 2012, Energieffektivisering i samband med renovering, Uppsala Universitet 
258 Energihandboken, 2007-04-11, Livscykelkostnad, 
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259 Direct Energy Sweden AB, 2012, Anbud: Solcellsanläggning på kvarteret Frodeparken 
260 Solar E-store, 2013-05-28, RA12-260D, http://www.solarestore.co.uk/ra12-260d-12v-260ah-182-p.asp 

http://energihandbok.se/x/a/i/10246/Livscykelkostnad.html
http://www.solarestore.co.uk/ra12-260d-12v-260ah-182-p.asp


enligt uppgifter från Uppsalahem och inkluderar hyresgästel. 261 Solcellernas ekonomiska livslängd 

sätts till 25 år262 och batteriets livslängd är 10 år, 263  vilket medför att 30 stycken batterier behövs. 

Hyresinkomster (utan hyreshöjningar) fås från Uppsalahem. 264  

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 278 627 kr 

 Nettonuvärde: 96 475 668 kr 

 Återbetalningstid: 12,4 år 

 Total livscykelkostnad: 12 700 926 kr 

 Besparing: 80 127 kr/år 

Investeringen bedöms lönsam då annuiteten är positiv. Besparingen innefattar elkostnaden för den 

el som inte behöver köpas från nätet tack vara solcellsanläggningen och batterilagringen. Förändring 

av kalkylränta, ekonomisk livslängd eller hyresinkomst påverkar inte resultatet nämnvärt. 

Återbetalningstiden blir kortare ju mer el som solcellsanläggningen producerar.  

Solceller utan batterilagring med endast fastighetsel 

Investeringskostnader för solcellsanläggningen är enligt uppgifter från Uppsalahem, men med 158 

solcellspaneler istället för 1181. Ekonomiska livslängden på solcellerna sätts till 25 år. 265 

Hyresinkomster, underhållsandel av investeringen och besparing fås på liknande sätt som ovan. 

Driftkostnaden beräknas enligt uppgifter från Uppsalahem och inkluderar endast fastighetsel. 266 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 826 518 kr 

 Nettonuvärde: 102 860 556 kr 

 Återbetalningstid: 11,5 år 

 Total livscykelkostnad: 6 076 394 kr 

 Besparing: 27 720 kr/år 

Investeringen bedöms lönsam då annuiteten är positiv. Besparingen innefattar elkostnaden för den 

el som inte behöver köpas från nätet tack vara solcellsanläggningen. Förändring av kalkylränta, 

ekonomisk livslängd eller hyresinkomst påverkar inte resultatet nämnvärt. Då investeringskostnaden 

ökas respektive minskas med 20 % blir återbetalningstiden 2 år längre respektive kortare.  

Solceller med batterilagring med endast fastighetsel 

Investeringskostnader för solcellsanläggningen är enligt uppgifter från Uppsalahem, men med 462 

solcellspaneler istället för 1181 och med 30 stycken batterier. Livslängden på solcellerna sätts till 25 

år. 267 Livslängden på batterierna är 10 år vilket gör att investeringskostnaderna för batterierna 

                                                           
261 Skanska Sverige AB, 2012, Energiberäkning IDA kvarteret Frodeparken 
262 Energimyndigheten, 2013-05-28, Solceller håller i minst 25 år, 
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2006/Solceller-haller-i-minst-
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beräknas med 75 stycken batterier. 268 Hyresinkomster, underhållsandel av investeringen och 

besparing fås på liknande sätt som ovan. Driftkostnaden beräknas enligt uppgifter från Uppsalahem 

och inkluderar endast fastighetsel. 269 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 760 635 kr 

 Nettonuvärde: 102 092 791 kr 

 Återbetalningstid: 14,2 år 

 Total livscykelkostnad: 6 933 631 kr 

 Besparing: 76 445 kr/år 

Investeringen bedöms lönsam då annuiteten är positiv. Besparingen innefattar elkostnaden för den 

el som inte behöver köpas från nätet tack vara solcellsanläggningen och batterilagringen. Förändring 

av ekonomisk livslängd med ± 20 % påverkade nettonuvärdet något. En ökning av den ekonomiska 

livslängden gav ett större nettonuvärde. Ändring av kalkylräntan påverkade inte resultatet nämnvärt.  

Solceller på tak med endast fastighetsel och utan batterilagring 

Investeringskostnader för solcellsanläggningen är enligt uppgifter från Uppsalahem, men med 158 

solcellspaneler istället för 1181. Livslängden på solcellerna sätts till 25 år. 270 Hyresinkomster, 

underhållsandel av investeringen och besparing fås på liknande sätt som ovan. Driftkostnaden 

beräknas enligt uppgifter från Uppsalahem och inkluderar endast fastighetsel. 271 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 826 520 kr 

 Nettonuvärde: 102 860 581 kr 

 Återbetalningstid: 8.6 år 

 Total livscykelkostnad: 6 076 368 kr 

 Besparing: 36 815 kr/år 

Investeringen bedöms lönsam då annuiteten är positiv. Besparingen innefattar elkostnaden för 

den el som inte behöver köpas från nätet tack vara solcellsanläggningen. Precis som i föregående 

fall ger en ökning av ekonomisk livslängd med 20 % ett något större nettonuvärde och en 

minskning med 20 % ett något mindre nettonuvärde. Ändring av kalkylräntan påverkade inte 

resultatet nämnvärt.  

Slutsats 

I alla fall bedöms investeringen vara lönsam. Besparingarna i el som inte behöver köpas från nätet 

blir störst i antal kronor i de fall där batterilagring används. Däremot blir återbetalningstiden något 

högre med batterilagring. Om investeringen ska ha kort återbetalningstid är det därmed mest 

fördelaktigt att ha en något mindre solcellsanläggning utan batterilagring. Om målet däremot är att 

minska andelen köpt el från nätet är det bättre med en större solcellsanläggning med batterilagring.  
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Kostnadsanalys Kilsgärdesvägen: 2013-05-28 

Författare: Marit Wiksell 

Kontrollerad av: Angelika Treiber 

38 solvärmepaneler och 5 m3 ackumulatortank 

Värmebehovet och elbehovet beräknas enligt uppgifter i analysrapporten från Uppsalahem.272 

Investeringskostnaden uppskattas till 600 000 kr med ackumulatortanken. 273 274 Besparingen är 

skillnaden i inköpt fjärrvärme utan solvärme och med solvärme, det vill säga den fjärrvärme som inte 

behöver köpas då solvärmeanläggningen är installerad. Underhållskostnad och underhållsandel av 

investering sätts till 0,02 kr per producerad kWh275. Ekonomisk livslängd för solvärmepanelerna och 

ackumulatortankarna antas vara 25 år. 276 277 Hyresinkomsterna är enligt uppgifter från Uppsalahem, 

med lokalen och alla lägenheter uthyrda. 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 415 882 kr 

 Nettonuvärde: 4 846 521 kr 

 Återbetalningstid: 18,1 år 

 Total livscykelkostnad: 2 741 719kr 

 Besparing: 33 077 kr/år 

Investeringen bedöms vara lönsam eftersom annuiteten är positiv. En ändrad ekonomisk livslängd 

med ± 20 % påverkar inte lönsamheten nämnvärt. En sänkt kalkylränta ger något högre annuitet. Vid 

ökning av investeringskostnad med 20 % ökar återbetalningstiden med 2 år, medan den minskar med 

2 år då investeringskostnaden minskar med 20 %. I båda fall är investeringen fortfarande lönsam då 

annuiteten är positiv.  

19 solvärmepaneler och 5 m3 ackumulatortank 

Värmebehovet och elbehovet beräknas enligt uppgifter i analysrapporten från Uppsalahem.278 

Investeringskostnaden uppskattas till 340 000 kr med ackumulatortanken. 279 280 Besparingen är 

skillnaden i inköpt fjärrvärme utan solvärme och med solvärme, det vill säga den fjärrvärme som inte 

behöver köpas då solvärmeanläggningen är installerad. Underhållskostnad och underhållsandel av 

investering sätts till 0,02 kr per producerad kWh281. Ekonomisk livslängd för anläggningen antas vara 
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25 år. 282 Hyresinkomsterna är enligt uppgifter från Uppsalahem, med lokalen och alla lägenheter 

uthyrda. 

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 438 193 kr 

 Nettonuvärde: 5 106 521 kr 

 Återbetalningstid: 14,7 år 

 Total livscykelkostnad: 2 475 717 kr 

 Besparing: 23 122 kr/år 

Investeringen bedöms vara lönsam eftersom annuiteten är positiv. En ändrad ekonomisk livslängd 

med ± 20 % påverkar inte lönsamheten nämnvärt. En sänkt kalkylränta ger något högre annuitet. Vid 

ökning av investeringskostnad med 20 % ökar återbetalningstiden med 2 år, medan den minskar med 

2 år då investeringskostnaden minskar med 20 %. I båda fall är investeringen fortfarande lönsam då 

annuiteten är positiv.  

Solceller med batterilagring 

Elbehovet och värmebehovet är enligt uppgifter från Uppsalahem. 283 Investeringskostnaderna har 

uppskattats till 16000 kr per kWt och solcellsmodul ,284 samt 2090 kr per batteri. 285Anläggningen har 

enligt simuleringen 22 stycken solcellsmoduler med vardera 0,2 kWt, samt 5 stycken batterier. 

Eftersom solcellerna har livslängd på 25 år286 och batteriet har livslängd på 10 år,287 beräknas 

kostnaden för 15 stycken batterier då man efter 10 och 20 år måste köpa nya batterier. 

Underhållsandel av investeringen sätts till 1 %, då både solceller och batterier endast kräver lite 

underhåll. Driftkostnaden beräknas utifrån el- och värmebehov. Hyresinkomsterna är enligt uppgifter 

från Uppsalahem, med lokalen och alla lägenheter uthyrda.  

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 458 683 kr 

 Nettonuvärde: 5 344 771 kr 

 Återbetalningstid: 10,3 år 

 Total livscykelkostnad: 2 243 329 kr 

 Besparing: 9896,7 kr/år 

Investeringen bedöms lönsam då annuiteten är positiv. Besparingen innefattar elkostnaden för den 

el som inte behöver köpas från nätet tack vare solcellerna och batterilagringen. Den ekonomiska 

livslängden och kalkylräntan påverkar inte resultatet nämnvärt. Då investeringskostnaden för 

solceller ändras till 12000 kr per kWt och solcellsmodul blir annuiteten något högre och 
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återbetalningstiden några år längre. Då den istället ändras till 20000 kr per kWt och solcellsmodul blir 

annuiteten och återbetalningstiden något lägre.  

Solceller utan batterilagring 

Elbehovet och värmebehovet är enligt uppgifter från Uppsalahem. 288 Investeringskostnaderna har 

uppskattats till 16000 kr per kWt och solcellsmodul .289 Anläggningen har enligt simuleringen 

dimensionerats med 7 stycken solcellsmoduler med vardera 0,2 kWt. Underhållsandel av 

investeringen sätts till 1 %, då solceller endast kräver lite underhåll. Driftkostnaden beräknas utifrån 

el- och värmebehov. Hyresinkomsterna är enligt uppgifter från Uppsalahem, med lokalen och alla 

lägenheter uthyrda.  

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 465 378 kr 

 Nettonuvärde: 5 423 319 kr 

 Återbetalningstid: 6,5 år 

 Total livscykelkostnad: 2 154 726 kr 

 Besparing: 3 467 kr/år 

Investeringen bedöms lönsam då annuiteten är positiv. Besparingen innefattar elkostnaden för den 

el som inte behöver köpas från nätet tack vare solcellerna. Den ekonomiska livslängden och 

kalkylräntan påverkar inte resultatet nämnvärt.  

Solvärme och långtidslager 

Långtidslagret beräknas till 20 stycken likadana fastigheter som Kilsgärdsgatan. El- och värmebehovet 

är enligt uppgifter från Uppsalahem. 290 Investeringskostnaderna uppskattas till 11,4 miljoner kronor 

för långtidslagret och solvärmeanläggningen. 291 292Underhållsandel av investeringen sätts till 1 %, då 

solceller endast kräver lite underhåll. Driftkostnaden beräknas utifrån el- och värmebehov. 

Hyresinkomsterna är enligt uppgifter från Uppsalahem, med lokalen och alla lägenheter uthyrda i de 

20 fastigheterna. Den ekonomiska livslängden sätt 25 år.  

Enligt analysen fås följande resultat: 

 Annuitet: 8 369 136 kr 

 Nettonuvärde: 97 530 424 kr 

 Återbetalningstid: 10,5 år 

 Total livscykelkostnad: 55 322 821 kr 

 Besparing: 1 082 994 kr/år 

Investeringen bedöms lönsam då annuiteten är positiv. Besparingen innefattar värmekostnaden för 

den värme som inte behöver köpas tack vare solfångarna och lagret med värmepumpens 

elförbrukning borträknad. Den ekonomiska livslängden och kalkylräntan påverkar inte resultatet 

nämnvärt. Om investeringskostnaderna ökar med 20 % ökar återbetalningstiden med 2 år och om 

investeringskostnaderna sänks med 20 % sjunker återbetalningstiden med 2 år. Om långtidslaget 
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endast hade varit till en fastighet liknande Kilsgärdesvägen och inte 20 stycken hade investeringen 

inte blivit lönsam.  

Slutsats 

I alla simulerade fall på Kilsgärdsgatan är investeringarna lönsamma. För solvärmeanläggningarna är 

återbetalningstiden kortare för anläggningen med 19 paneler jämfört med den med 38 paneler. 

Återbetalningstiden för anläggningen med solceller och batterilagring är mycket längre än för 

anläggningen utan batterilagring. Detta beror till stor del på att investeringskostnaden för 

anläggningen med batterier blir mycket högre dels på grund av batterierna men även på grund 

antalet solceller. Jämfört med den besparing de två solcellsanläggningarna ger, är det ur ett 

ekonomiskt perspektiv mer lönsamt utan batterier. Om man däremot är intresserad av att minska 

inköp av el från nätet är det bättre med batterier. 



Juni

Idnr. Aktivitet/Delmål När? v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23
1a Skicka p-definitionsmall till examinator & handledare för ev. kompletteringar 8-9 april
1b Vilka grundprinciper ligger till grund för bedömningar 8-11 april
1c Grovinläsning.., energitekniker, regler mm 8-11 april
1d Förslag till updelning av arbetet 8-11 april
1e Möte med handledare 9 april
1f Sammanstäla p-definition och checka innehåll med examinator, handledare, 9-11 april
1. Projektplanering godkänd 12 april
2a Brainstorm runt avgränsningar, manualstruktur samt arbetsfördelning 15 april
2. Sprint 1 klar 19 april
3a Inläsning, sammanställning, redovisning inför grupp 22 april- 2 
3b Avrapportera till handledare och beställare 6 maj
3. Sprint 2 klar 6 maj
4a Genomför urval av fastigheter inom varje delområde 19 april - 9 
4b Gruppen väljer simuleringsmetod 6 maj
4c Skissa upp ett flödesschema 6 - 10 maj
4. Sprint 3 klar 10 maj
5a Färdigställer manualen/simuleringsmodell, checklistor, strategi mm 10 - 17 
5b Avstämning med beställare och handledare 17 maj
5. Sprint 4 klar 17 maj
6a Justeringar av fel.., kompletteringar 17 - 24 
6. Sprint 5 klar 24 maj
7a Sammanställa montermaterial 24 - 30 
7. Redovisning genomförd 31 maj
8a Skapa slutrapporter till UHAB & UU 24 maj - 4 
8. Slutrapport inlämnad till beställare och examinator 5 juni

Förnybara energilösningar för fastighetsägare

Projektnummer: 182 13 FBELF

April Maj



Sprint 1 ) 2013-04-19

Sprint 2) 2013-05-03

Sprint 3) 2013-05-10

Sprint 4) 2013-05-17

Sprint 5) 2013-05-24

Definition av sprintar

Alla avgränsningar, så som urval av energitekniker, skall vara definierade

Arbetsfördelningen skall vara bestämd, med reservation för förändringar om det 
visar sig att vissa arbetsuppgifter har större eller mindre arbetsbörda än vad 
som har förutsetts.

En preliminär struktur för manualen (slutprodukten) skall vara framtagen.

Ett första utkast av manualen skall vara klart.

Vid behov revideras projektplanen i form av ett ändringsdokument.

Grundprinciper för att konstruera simuleringsmodell skall vara klara.

Urval av fastigheter och data för simulering skall vara klar för de olika 
byggnadsfaserna: nyproduktion, renovering, förnyelse och befintligt bestånd.

Val av simuleringsmetod klar.

Första version av simuleringsmodell klar.

Manual (inklusive simuleringsmodell) testad mot verklig data, det vill 
säga en jämförelse av manualens resultat mot befintliga objekt.

Justering och komplettering av manualen klar.



Ärende Av vem Deadline Klar Rapportnummer Sign PL

projektbeskrivning inför utnarm 03-nov Ja Ö1.Es3-13-9-Kort_projektbeskrivning_inför_Utnarm-2012-10-31 J.A

sammanställ kontakter som tagits på utnarm 03-nov Ja Ö1.ES3-13-9-Sammanställning_utnarm-2012-11-03 J.A

Skriv protokoll för möte Joel Agrell 06-mar Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-03-06 J.A

Skriv protokoll för möte Joel Agrell 11-mar Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-03-11 J.A

Skriv protokoll för möte Sandra Kolar 21-mar Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-03-21 J.A

Skriv protokoll för möte Sandra Kolar 28-mar Ja P.ES3-13-9-Workshop_Uppsalahem-2013-03-28 J.A

Skriv protokoll för möte Sandra Kolar 03-apr Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-04-03 J.A

Skriv protokoll för möte Marit Wiksell 08-apr Ja P.ES3-13-9-WBS-2013-04-08 J.A

sammanställ stående bokningschema Joel Agrell 09-apr Ja A.ES3-13-9-Stående_bokningsschema-2013-04-09 J.A

Skriv protokoll för möte Marit Wiksell 09-apr Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-04-09 J.A

Svar om grundprinciper, lönsamhet, byggregler Joel Agrell 09-apr Ja T.ES3-13-9-Info_principer_Tomas J.A

Dela upp arbetet för vecka 15 Joel Agrell 09-apr Ja J.A.

skriv kort sammanfattning om bioenergi Louise Nordlander10-apr Ja X2.ES3-13-9-bioenergi-2013-04-10 J.A

skriv kort sammanfattning om bränsleceller Angelika Treiber10-apr Ja X2.ES3-13-9-bränsleceller-2013-04-10 J.A

skriv kort sammanfattning om energilagring_el Louise Nordlander, Marit Wiksell, Angelika Treiber10-apr Ja X2.ES3-13-9-energilagring_el-2013-04-10 J.A

skriv kort sammanfattning om energilagring_värme Elisabet Jansson10-apr Ja X2.ES3-13-9-energilagring_värme-2013-04-10 J.A

skriv kort sammanfattning om geoenergi Christoffer Boström10-apr Ja X2.ES3-13-9-geoenergi-2013-04-10 J.A

Skriv kort sammanfattning om solceller Marit Wiksell 10-apr Ja X2.ES3-13-9-solceller-2013-04-10 J.A

Skriv kort sammanfattning om sovärme Sandra Kolar 10-apr Ja X2.ES3-13-9-solvärme-2013-04-10 J.A

Skriv kort sammanfattning om vindkraft Sandra Kolar 10-apr Ja X2.ES3-13-9-vindkraft-2013-04-10 J.A

Skriv kort sammanfattning om värmepumpar Angelika Treiber10-apr Ja X2.ES3-13-9-värmepumpar-2013-04-10 J.A

Skriv kort sammanfattning om övriga tekniker Angelika Treiber10-apr Ja X2.ES3-13-9-övriga_tekniker-2013-04-10 J.A

Uppdatera tidplan med beskrivning av sprintar Louise Nordlander11-apr Ja A.ES3-13-9-Tidplan J.A

Skriv protokoll för möte Marit Wiksell 11-apr Ja P.ES3-13-9-Möte_teknikval-2013-04-11 J.A

Fylla i Projektdefinition Joel Agrell 11-apr Ja X2.ES3-13-9-Projektdefinition_rev_1-2013-04-11 J.A

Fastställ tidplan Joel Agrell 11-apr Ja X2.ES3-13-9-Ursprunglig_tidplan-2013-04-11 J.A

Skriv sammanfattning om val av tekniker Angelika Treiber11-apr Ja X2.ES3-13-9-val_av_tekniker-2013-04-11 J.A

kort sammanfattning av regler, tillstånd och stöd Angelika Treiber11-apr Ja X3.ES3-13-9-regler_tillsånd_stöd-2013-04-11 J.A

Läs energilagring, geotermiskt Christoffer Boström11-apr Ja J.A.

Läs solvärme, solceller, vind Sandra Kolar 11-apr Ja J.A.

Läs luftvärme, biogas, bioenergi, wildcard Angelika Treiber11-apr Ja J.A.



Skicka in Projektdefinition Joel Agrell 12-apr Ja X2.ES3-13-9-Projektdefinition_rev_1-2013-04-11 J.A

Alla i P.G kommenterat på projektdefinitionen Joel Agrell 12-apr Ja X2.ES3-13-9-Projektdefinition_rev_1-2013-04-11 J.A

första utkast till manualstruktur Sandra Kolar 12-apr Ja X3.ES3-13-9-Manualstruktur-2013-04-12 J.A

Svar från Länsstyrelsen, Tomas Östlund Marit Wiksell 12-apr Ja J.A

Svar från kommunens statsbyggnadskontor Marit Wiksell 12-apr Ja J.A

Skriv protokoll för möte Sandra Kolar 15-apr Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-04-15 J.A

Uppdatera tidplan med delmål för de 3 arbetsgrupperna Joel Agrell 16-apr Ja A.ES3-13-9-Tidplan J.A

Skriv protokoll för möte Louise Nordlander16-apr Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-04-16 J.A

Uppdatera projektdefinition samt mejla Tomas, Kjell, Annica Joel Agrell 16-apr Ja X2.ES3-13-9-Projektdefinition_rev_2-2013-04-16 J.A

Delmål satt för grupp 2 - Vind Marit Wiksell 16-apr Ja X3.ES3-13-9_Delmål_Moltres-2013-04-16 J.A

sammanställ allmänna delmål Angelika Treiber16-apr Ja X3.ES3-13-9-Allmänna_delmål-2013-04-16 J.A

Mejla Annica om delmål Joel Agrell 16-apr Ja X3.ES3-13-9-Allmänna_delmål-2013-04-16, X3.ES3-13-9-Delmål_golem-2013-04-16, X3.ES3-13-9_Delmål_Moltres-2013-04-16, X3.ES3-13-9-Delmål_Jolteon_rev1-2013-04-16J.A

Delmål satt för grupp 1 - Geo Christoffer Boström16-apr Ja X3.ES3-13-9-Delmål_golem-2013-04-16 J.A

Delmål satt för grupp 3 - Solceller Louise Nordlander16-apr Ja X3.ES3-13-9-Delmål_Jolteon_rev1-2013-04-16 J.A

revidering av manualstruktur Sandra Kolar, Elisabet Jansson16-apr Ja X3.ES3-13-9-Manualstruktur_rev1-2013-04-16 J.A

inledning sjövärme Angelika Treiber16-apr Ja X3.ES3-13-9-sjövärme-2013-04-16 J.A

inledning slang i lera Angelika Treiber16-apr Ja X3.ES3-13-9-slanglera-2013-04-16 J.A

inledning bergvärme Angelika Treiber17-apr Ja X3.ES3-13-9-bergvärme-2013-04-17 J.A

inledning jordvärme Angelika Treiber17-apr Ja X3.ES3-13-9-jordvärme-2013-04-17 J.A

inledning värmepumpar Angelika Treiber17-apr Ja X3.ES3-13-9-värmepumpar-2013-04-17 J.A

manualrubriker för teknikerna satta Sandra Kolar 18-apr Ja X3.ES3-13-9-Manualrubriker_för_teknikerna-2013-04-18 J.A

Maila Tomas om val av simuleringsmodell + fastigheter Joel Agrell 19-apr Ja X5.ES3-13-9-Förslag_data_fastigheter-2013-04-16 J.A

Skriv protokoll för möte Christoffer Boström22-apr Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-04-22 J.A

inledning till säsonglagring Christoffer Boström22-apr Ja X3.ES3-13-9-Säsongslagring_inledning-2013-04-22 J.A

Skicka in godkänd projektdefinition Joel Agrell 24-apr Ja X2 ES3-13-9-Projektdefinition_godkänd-2013-04-24 J.A

inledning batterier Louise Nordlander24-apr Ja X3.ES3-13-9-Inledning_batterier-2013-04-24 J.A

inledning bränsleceller Elisabet Jansson24-apr Ja X3.ES3-13-9-Jolteon_inledn_bränsleceller-2013-04-24 J.A

inledning solceller Elisabet Jansson24-apr Ja X3.ES3-13-9-Jolteon_inledn_sol-2013-04-24 J.A

kort sammanfattning av BBR Christoffer Boström24-apr Ja X4.ES3-13-9-Regler-2013-04-24 J.A

Läsa info från Tomas (lönsamhet) och skriva sammanfattning Angelika Treiber24-apr Ja X4.ES3-13-9-sammanfattning_lönsamhet-2013-04-24 J.A

Avgränsningsdokument grupp 2 - moltres Sandra Kolar 25-apr Ja X3.ES3-13-9-Avgränsningar_Moltres-2013-04-22 J.A

Avgränsningsdokument grupp 1 - golem Angelika Treiber25-apr Ja X3.ES3-13-9-golem_avgränsningar J.A

inledning Ackumulatortankar Marit Wiksell 25-apr Ja X3.ES3-13-9-inledning_ackumulatortankar-2013-04-24 J.A



Kemisk värmelagring Sandra Kolar 25-apr Ja X3.ES3-13-9-Inledning_kemisk_värmelagring-2013-04-23 J.A

3M.L1 inledning lagring Joel Agrell 25-apr Ja X3.ES3-13-9-Inledning_LTES-2013-04-25 J.A

3M.S.1 (inledning solvärme) Marit Wiksell 25-apr Ja X3.ES3-13-9-inledning_solvärme-2013-04-17 J.A

3M.S.2 (exempel solvärme) Marit Wiksell 25-apr Ja X3.ES3-13-9-inledning_solvärme-2013-04-17 J.A

Inledning sammansatt Sandra Kolar, Elisabet Jansson25-apr Ja X3.ES3-13-9-Inledning_tekniker-2013-04-25 J.A

3M.V.1 (inledning vind) Sandra Kolar 25-apr Ja X3.ES3-13-9-Inledning_urban_vindkraft-2013-04-17 J.A

3M.V.2 (exempel vind) Sandra Kolar 25-apr Ja X3.ES3-13-9-Inledning_urban_vindkraft-2013-04-17 J.A

Avgränsningsdokument grupp 3 - jolteon Elisabet Jansson25-apr Ja X3.ES3-13-9-Jolteon_avgränsningar-2013-04-24 J.A

sammanställning kostnader energilagring Christoffer Boström25-apr Ja X4.ES3-13-9-Kostnader_för_energilagring-2013-04-25 J.A

Sammanfatta val av avgränsningar Elisabet Jansson26-apr Ja X3.ES3-13-9-Avgränsningar_valda_tekniker-2013-04-26 J.A

Svar från Tomas ang fastigheter och data Joel Agrell 28-apr Ja J.A

Skriv protokoll för möte Angelika Treiber29-apr Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-04-29 J.A

informera tomas om uppskjuten deadline Joel Agrell 29-apr Ja J.A

kontakta Joakim Widen ang energ/konsumtionsmönster Joel Agrell 29-apr Ja J.A

kontakta annica angående väderdata etc Joel Agrell 29-apr Ja J.A

implementering ackumulatortankar Marit Wiksell 02-maj Ja X4.ES3-13-9-ackumulatortank-2013-05-02 J.A

implementering solvärme Marit Wiksell 02-maj Ja X4.ES3-13-9-solvärme-2013-05-02 J.A

implementering kemisk värmelagring Sandra Kolar 03-maj Ja X4.ES3-13-9-Kemisk_värmelagring-2013-05-03 J.A

data inkommit från Annica angående geo Joel Agrell 03-maj Ja X5.ES3-13-9-Källor_geodata-2013-05-03 J.A

implementing bränsleceller Elisabet Jansson04-maj Ja X4.ES3-13-9-Jolteon_bränsleceller_rev1-2013-05-04 J.A

implementering solceller Elisabet Jansson04-maj Ja X4.ES3-13-9-Jolteon_solceller_rev1-2013-05-04 J.A

implementering sjövärme Angelika Treiber04-maj Ja X4.ES3-13-9-Sjövärme J.A

implementering slang i lera Angelika Treiber04-maj Ja X4.ES3-13-9-Slang_lera J.A

implementering urband vindkraft Sandra Kolar 04-maj Ja X4.ES3-13-9-Urban_vindkraft J.A

Sammanfatta bortvalda tekniker Elisabet Jansson05-maj Ja X3.ES3-13-9-bortvalda_tekniker_rev1-2013-05-05 J.A

implementering akvifärer Christoffer Boström05-maj Ja X4.ES3-13-9-Akvifärer J.A

implementering batterier Louise Nordlander05-maj Ja X4.ES3-13-9-Batterier-2013-05-05 J.A

implementering bergvärme Angelika Treiber05-maj Ja X4.ES3-13-9-Bergvärme J.A

implementering borrhålslager Christoffer Boström05-maj Ja X4.ES3-13-9-Borrhålslager J.A

implementering geotermisk värme Angelika Treiber05-maj Ja X4.ES3-13-9-geotermisk_värme J.A

implementering groplager Christoffer Boström05-maj Ja X4.ES3-13-9-Groplager J.A

implementering jordvärme Angelika Treiber05-maj Ja X4.ES3-13-9-jordvärme J.A

Skriv protokoll för möte Louise Nordlander06-maj Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-05-06 J.A



Sammanställa byggregler översiktligt Christoffer Boström06-maj Ja X4.ES3-13-9-Byggnadsfaser J.A

första utkast till förord manual Christoffer Boström06-maj Ja X4.ES3-13-9-Förord_Manual J.A

Sammanfatta teknik, faser, konsekvens, grundföruts etc Sandra Kolar 06-maj Ja X4.ES3-13-9-Implementering-2013-05-06 J.A

implementering LTES Joel Agrell 06-maj Ja X4.ES3-13-9-LTES-2013-05-06 J.A

första utkast till manual Angelika Treiber06-maj Ja X4.ES3-13-9-Utkast_manual-2013-05-06 J.A

Göra "träd" till manual Elisabet Jansson06-maj Ja X4.ES3-13-9-Översikt_områden_träd-2013-05-06 J.A

Sätta ihop manual, med inledn, rubriker etc Marit Wiksell 06-maj Ja X6.ES3-13-9-Manual-2013-05-23 J.A

beräkningar solvärme och ackumulatortankar Marit Wiksell 07-maj Ja X5.ES3-13-9-solvärme_tankar-2013-05-07 J.A

beräkningar bränsleceller Elisabet Jansson09-maj Ja X5.ES3-13-9-beräkn_bränsleceller_lisa-2013-05-09 J.A

beräkningar berg-,sjö,slang, jordvärme Angelika Treiber10-maj Ja X5.ES3-13-9-Berg_Sjö_jord_slang J.A

beräkningar batterier Louise Nordlander10-maj Ja X5.ES3-13-9-beräkningar_batterier J.A

beräkningar vind Sandra Kolar 10-maj Ja X5.ES3-13-9-Beräkningar_vind-2013-05-10 J.A

kort sammanställning av energianvändning fastigheter Joel Agrell 10-maj Ja X5.ES3-13-9-Källor_energianvändning-2013-05-10 J.A

beräkningar akvifär,grop,berglager Christoffer 11-maj Ja X5.ES3-13-9-beräkningar_akvifärer_gropar_berg_lagring J.A

revidering av beräkningar bränsleceller Louise Nordlander11-maj Ja X5.ES3-13-9-beräkningar_bränsleceller_lollo J.A

beräkningar kemisk lagring Sandra Kolar 11-maj Ja X5.ES3-13-9-Beräkningar_kemisk_lagring-2013-05-11 J.A

Skriv protokoll för möte Sandra Kolar 13-maj Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-05-13 J.A

revidering av manual utefter kommentarer Joel Agrell 13-maj Ja X4.ES3-13-9-Utkast_manual_rev2-2013-05-13 J.A

grov rekomendation av tekniker Angelika Treiber14-maj Ja X6.ES3-13-9-Grov_rekommendation-2013-05-14 J.A

instruktion till manual Louse Nordlander14-maj Ja X6.ES3-13-9-Instruktion_manual J.A

beräkningar solceller Elisabet Jansson15-maj Ja X5.ES3-13-9-beräkn_solceller_rev1-2013-05-15 J.A

kombomöjlighet för solceller,batt,bränsle till manual Louse Nordlander15-maj Ja X6.ES3-13-9-Kombinationsmöjligheter_solceller_batterier_bränslecellerJ.A

kombinerade system ttill manual Marit Wiksell 15-maj Ja X6.ES3-13-9-Kombinerade_system-2013-05-15 J.A

kombomöjlighet för geovärme/lager till manual Angelika Treiber15-maj Ja X6.ES3-13-9-kombo_geovärme_lager-2013-05-15 J.A

kombomöjlighet för geovärme/lager till manual Marit Wiksell 15-maj Ja X6.ES3-13-9-kombo_solvärme_tankar-2013-05-15 J.A

första excelfil för beräkning av lönsamhet Marit Wiksell 15-maj Ja X6.ES3-13-9-lönsamhetskalkyl-2013-05-15 J.A

kostnadsberäkningar bränsleceller Louise Nordlander17-maj Ja X5.ES3-13-9-kostnadsberäkningar_bränsleceller J.A

Skriv protokoll för möte Angelika Treiber20-maj Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-05-20 J.A

bilder till manual gjorda Angelika Treiber21-maj Ja X6.ES3-13-9-Bilder_Angelika-2013-05-21 J.A

bilder till manual gjorda Louise Nordlander21-maj Ja X6.ES3-13-9-Bilder_Lollo-2013-05-21 J.A

bilder till manual gjorda Marit Wiksell 21-maj Ja X6.ES3-13-9-Bilder_Marit-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok för golem Angelika Treiber21-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutin_introgeo-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok för moltres Marit Wiksell 21-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutin_intromoltres-2013-05-21 J.A



sammanfattning till rutindok för jolteon Angelika Treiber21-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutin_jolteon-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok lönsamhet Angelika Treiber21-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutin_lönsamhet-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok för golem Angelika Treiber21-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_FörnyRenov_golem-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok för golem Angelika Treiber21-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_nybyggnation_golem-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok för golem Angelika Treiber21-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_tillstånd_golem-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok för jolteon Louise Nordlander21-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_tillstånd_jolteon-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok för moltres Marit Wiksell 21-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_tillstånd_moltres-2013-05-21 J.A

sammanfattning till rutindok för allmänt Marit Wiksell 21-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_tillstånd-2013-05-21 J.A

körschema förnyelse Angelika Treiber22-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutin_körschema_förnyelse-2013-05-22 J.A

körschema nybygg Angelika Treiber22-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutin_körschema_nybygg-2013-05-22 J.A

körschema renovering Angelika Treiber22-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutin_körschema_renovering-2013-05-22 J.A

sammanfattning till rutindok för jolteon Louise Nordlander22-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_förnyelse_jolteon-2013-05-22 J.A

sammanfattning till rutindok för moltres Marit Wiksell 22-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_förnyelse_moltres-2013-05-22 J.A

sammanfattning till rutindok för moltres Marit Wiksell 22-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_konsult_moltres-2013-05-22 J.A

sammanfattning till rutindok för moltres Marit Wiksell 22-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_nybygge_moltres-2013-05-22 J.A

sammanfattning till rutindok för jolteon Louise Nordlander22-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_nybyggnation_jolteon-2013-05-22 J.A

sammanfattning till rutindok för jolteon Louise Nordlander22-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_renovering_jolteon-2013-05-22 J.A

sammanfattning till rutindok för moltres Marit Wiksell 22-maj Ja X6-ES3-13-9-rutin_renovering_moltres-2013-05-22 J.A

excelberäkning av lönsamhet kilsgärdesvägen Angelika Treiber23-maj Ja X6.ES3-13-9-lönsamhetskalkyl_kilsgärdes-2013-05-23 J.A

revidering av lönsamhetskalkyl i excel Marit Wiksell 23-maj Ja X6.ES3-13-9-lönsamhetskalkyl_rev1-2013-05-23 J.A

excelberäkning av lönsamhet almunge Angelika Treiber24-maj Ja X6.ES3-13-9-lönsamhetskalkyl_almunge-2013-05-24 J.A

excelberäkning av lönsamhet frode Angelika Treiber24-maj Ja X6.ES3-13-9-lönsamhetskalkyl_frode-2013-05-24 J.A

Bygg modell för att beräkna solinstrålning för olika vinklar Elisabet Jansson24-maj Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

Skriv protokoll för möte Marit Wiksell 25-maj Ja P.ES3-13-9-Möte_uppsalahem-2013-05-17 J.A

Skriv protokoll för möte Marit Wiksell 27-maj Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-05-27 J.A

Poster till redovisning Joel Agrell 27-maj Ja R.ES3-13-9-poster J.A

sammanställning av källor Alla 27-maj Ja X6.ES3-13-9-Källförteckning-2013-05-27 J.A

revidering av manual med det som gjorts tills idag Sandra Kolar 27-maj Ja X6.ES3-13-9-Manual_rev1-2013-05-27 J.A

Skriv rutindokument-förnyelse Marit Wiksell 27-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutindokument_förnyelse-2013-05-21 J.A

Skriv rutindokument - nybyggnation Angelika Treiber27-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutindokument_nybyggnation-2013-05-21 J.A

Skriv rutindokument-renovering Louise Nordlander27-maj Ja X6.ES3-13-9-Rutindokument_renovering-2013-05-21 J.A

PP till redovisning UU Louise Nordlander29-maj Ja R.ES3-13-9-presentation J.A

Sammanställ beräkningar lönsamhet Angelika Treiber29-maj Ja X6.ES3-13-9-Allmän-2013-05-28 J.A



Simulera frode solelproduktion Sandra Kolar 29-maj Ja X6.ES3-13-9-Frode J.A

Beräkna lönsamhet från simulering frode Angelika Treiber29-maj Ja X6.ES3-13-9-Frode-2013-05-28 J.A

Beräkna lönsamhet från simulering kilsgärdes Angelika Treiber29-maj Ja X6.ES3-13-9-Kilsgärdet-2013-05-28 J.A

revidering av manual med det som gjorts tills idag Sandra Kolar 29-maj Ja X6.ES3-13-9-Manual_rev2-2013-05-29 J.A

vad kan manualen byggas ut till Marit Wiksell, Angelika Treiber29-maj Ja X6.ES3-13-9-manualutbyggnad J.A

bygg uppvärmningsmodul i simulink Joel Agrell 29-maj Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

bygg solvärmemodul i simulink Sandra Kolar 29-maj Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

bygg solcellsmodul i simulink Elisabet Jansson29-maj Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

bygg vindmodul i simulink Sandra Kolar 29-maj Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

bygg batterilagermodul i simulink Christoffer Boström29-maj Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

bygg korttidslager för värme i simulink Christoffer Boström29-maj Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

Simulera kilsgärdsvägen solvärmeproduktion Christoffer Boström31-maj Ja X6.ES3-13-9-Kilgärdesvägen_3A-3B J.A

Simulera kilsgärdsvägen solelproduktion Joel Agrell 31-maj Ja X6.ES3-13-9-Kilgärdesvägen_3A-3B J.A

Simulera kilsgärdsvägen värmebehov Christoffer Boström31-maj Ja X6.ES3-13-9-Kilgärdesvägen_3A-3B J.A

första utkast till beskrivning av simuleringsmodell Sandra Kolar 31-maj Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

Simulera kilsgärdsvägen långtidslagring Joel Agrell 02-jun Ja X6.ES3-13-9-Kilgärdesvägen_3A-3B_långtidslagring J.A

bygg långtidslager för värme i simulink Joel Agrell 02-jun Ja X6.ES3-13-9-simulering J.A

PP till UHAB redovisning Louise Nordlander03-jun Ja R.ES3-13-9-presentation_UHAB J.A

Skriv protokoll för möte Angelika Treiber03-jun Ja P.ES3-13-9-Möte-2013-06-03 J.A

beräkningar till simulering Elisabet Jansson03-jun Ja X6.ES3-13-9-beräkn_solceller_till_sim-2013-06-03 J.A

sammanställ resultat simulering Sandra Kolar 03-jun Ja X6.ES3-13-9-sammanställning_simulering_resultat J.A

kort validering av kilgärdesvägens resultat Christoffer Boström03-jun Ja X6.ES3-13-9-Validering_Kilsgärdesvägen 3A J.A



Översikt mappar

A.Administration

P.Protokoll

R.Redovisning

T.Tomas.Nordquist.mapp

X.Aktiviteter

S.Slutrapport

Ö.Övrigt

Undermapp Titel Författare

A.ES3-13-9-Dokumentförteckning Angelika Treiber

A.ES3-13-9-Ärendelogg Joel Agrell

A.ES3-13-9-Tidplan Joel Agrell

A.ES3-13-9-dokumentation Angelika Treiber

A.ES3-13-9-Källhantering Louise Nordlander

A.ES3-13-9-kontaktuppgifter Joel Agrell

A.ES3-13-9-mall_mötesprotokoll Angelika Treiber

A.ES3-13-9-Stående_bokningsschema-2013-04-09 Joel Agrell

A-ES3-13-9-Sprint1_arbetsgrupper Joel Agrell

A.ES3-13-9-Byggprocessen Louise Nordlander

A-ES3-13-9-Arbetsgrupper_namnförslag-2013-04-12 Elisabet Jansson

A.Information_kring_kursen

A.ES3-13-9-infoGertrud Joel Agrell

A.ES3-13-9-lösen_mail Joel Agrell

P.ES3-13-9-Möte-2013-03-06 Joel Agrell

P.ES3-13-9-Möte-2013-03-11 Joel Agrell

P.ES3-13-9-Möte-2013-03-21 Sandra Kolar

P.ES3-13-9-Workshop_Uppsalahem-2013-03-28 Sandra Kolar

P.ES3-13-9-Möte-2013-04-03 Sandra Kolar

P.ES3-13-9-WBS-2013-04-08 Marit Wiksell

P.ES3-13-9-Möte-2013-04-09 Marit Wiksell

P.ES3-13-9-Möte_teknikval-2013-04-11 Marit Wiksell



P.ES3-13-9-Möte-2013-04-15 Sandra Kolar

P.ES3-13-9-Möte-2013-04-16 Louise Nordlander

P.ES3-13-9-Möte-2013-04-22 Christoffer Boström

P.ES3-13-9-Möte-2013-04-29 Angelika Treiber

P.ES3-13-9-Möte-2013-05-06 Louise Nordlander

P.ES3-13-9-Möte-2013-05-13 Sandra Kolar

P.ES3-13-9-Möte-2013-05-17 Joel Agrell

P.ES3-13-9-Möte-2013-05-20 Angelika Treiber

P.ES3-13-9-Möte-2013-05-27 Marit Wiksell

P.ES3-13-9-Möte-2013-06-03 Angelika Treiber

T.ES3-13-9-Info_principer_Tomas Tomas Nordqvist

S.ES3-13-9-Bilaga_mötesprotokoll-2013-05-27 Projektgruppen

S.ES3-13-9-Bilaga_sprint1-2013-05-27 Projektgruppen

S.ES3-13-9-Bilaga_sprint2-2013-05-27 Projektgruppen

S.ES3-13-9-Bilaga_sprint4-2013-06-03 Projektgruppen

S.ES3-13-9-Rubriker_slutrapport-2013-05-20 Projektgruppen

S.ES3-13-9-slutrapport-2013-05-24 Projektgruppen

 

X1.Projektidé

X1.ES3-13-9-Projektidè_rev_1-2013-04-03 Sandra Kolar  

X1.ES3-13-9-Projektidè_rev_2-2013-04-05 Tomas Nordqvist

X1.Material_från_UppsalaHem  

X1.ES3-13-9-Angelikas_anteckningar…-2013-04-02 Angelika Treiber

X1.ES3-13-9-Lathund_projektidé…-2013-04-01  

X2.Projektdefinition  

X2.ES3-13-9-Projektdefinition-2013-04-09 Joel Agrell

X2.ES3-13-9-Projektdefinition_rev_1-2013-04-11 Joel Agrell, Sandra Kolar  

X2.ES3-13-9-Projektdefinition_rev_2-2013-04-16 Joel Agrell

X2 ES3-13-9-Projektdefinition_godkänd-2013-04-24 Joel Agrell  

X2.ES3-13-9-Ursprunglig_tidplan-2013-04-11 Christoffer Boström



X2.ES3-13-9-solceller-2013-04-10 Marit Wiksell  

X2.ES3-13-9-bränsleceller-2013-04-10 Angelika Treiber

X2.ES3-13-9-värmepumpar-2013-04-10 Angelika Treiber  

X2.ES3-13-9-solvärme-2013-04-10 Sandra Kolar

X2.ES3-13-9-bioenergi-2013-04-10 Louise Nordlander  

X2.ES3-13-9-övriga_tekniker-2013-04-10 Angelika Treiber

X2.ES3-13-9-energilagring_värme-2013-04-10 Elisabet Jansson  

X2.ES3-13-9-energilagring_el-2013-04-10 Louise Nordlander, Marit Wiksell, Angelika Treiber 

X2.ES3-13-9-geoenergi-2013-04-10 Christoffer Boström  

X2.ES3-13-9-vindkraft-2013-04-10 Sandra Kolar

X2.ES3-13-9-val_av_tekniker-2013-04-11 Marit Wiksell, Angelika Treiber  

X2.Material_från_UppsalaHem

X2.ES3-13-9-Bild_av_WBS-2013-04-03 Fredrik Olsson  

X2.ES3-13-9-lathund_Projektdefinition-2013-04-03 Fredrik Olsson

X2.ES3-13-9-Exempel_på_tidplan-2013-04-03 Fredrik Olsson  

X2.ES3-13-9-projektUHAB-bild4-2013-04-03 Fredrik Olsson

X2.Bilder_från_WBS  

X2.ES3-13-9-Bild_av_tavla-2013-04-08 Joel Agrell

 

X3.Sprint_1

X3.ES3-13-9-regler_tillsånd_stöd-2013-04-11 Angelika Treiber  

X3.ES3-13-9-Manualstruktur-2013-04-12 Sandra Kolar

X3.ES3-13-9-Manualstruktur_rev1-2013-04-16 Sandra Kolar, Elisabet Jansson  

X3.ES3-13-9-Allmänna_delmål-2013-04-16 Angelika Treiber

X3.ES3-13-9-Manualrubriker_för_teknikerna-2013-04-18 Sandra Kolar  

X3.ES3-13-9-Inledning_tekniker-2013-04-25 Sandra Kolar

X3.ES3-13-9-Bortvalda_tekniker-2013-04-26 Elisabet Jansson  

X3.ES3-13-9-bortvalda_tekniker_rev1-2013-05-05 Elisabet Jansson, Joel Agrell

X3.ES3-13-9-Avgränsningar_valda_tekniker-2013-04-26 Elisabet Jansson  

X3.Jolteon (solceller)

X3.ES3-13-9-Delmål_Jolteon-2013-04-12 Elisabet Jansson  

X3.ES3-13-9-Delmål_Jolteon_rev1-2013-04-16 Elisabet Jansson

X3.ES3-13-9-Jolteon_inledn_sol-2013-04-24 Elisabet Jansson  



X3.ES3-13-9-Jolteon_avgränsningar-2013-04-24 Elisabet Jansson

X3.ES3-13-9-Jolteon_inledn_bränsleceller-2013-04-24 Elisabet Jansson  

X3.ES3-13-9-Inledning_batterier-2013-04-24 Louise Nordlander

X3.Moltres (vind, solvärme)  

X3.ES3-13-9-Delmål_Moltres-2013-04-16 Sandra Kolar

X3.ES3-13-9-Inledning_urban_vindkraft-2013-04-17 Sandra Kolar  

X3.ES3-13-9-inledning_solvärme-2013-04-17 Marit Wiksell

X3.ES3-13-9-Avgränsningar_Moltres-2013-05-05 Sandra Kolar, Joel Agrell  

X3.ES3-13-9-Inledning_kemisk_värmelagring-2013-04-23 Sandra Kolar

X3.ES3-13-9-Inledning_ackumulatortankar-2013-04-24 Marit Wiksell  

X3.ES3-13-9-Inledning_LTES-2013-04-25 Joel Agrell

X3.Golem (geo)  

X3.ES3-13-9-Delmål_Golem-2013-04-16 Angelika Treiber

X3.ES3-13-9-bergvärme-2013-04-17 Angelika Treiber  

X3.ES3-13-9-jordvärme-2013-04-17 Angelika Treiber

X3.ES3-13-9-sjövärme-2013-04-16 Angelika Treiber  

X3.ES3-13-9-slanglera-2013-04-16 Angelika Treiber

X3.ES3-13-9-värmepumpar-2013-04-17 Angelika Treiber  

X3.ES3-13-9-golem_avgränsningar-2013-04-22 Angelika Treiber

X3.ES3-13-9-Säsongslagring_inledning-2013-04-22 Christoffer Boström  

X4.Sprint_2  

X4.ES3-13-9-sammanfattning_lönsamhet-2013-04-24 Angelika Treiber

X4.ES3-13-9-Regler-2013-04-24 Christoffer Boström  
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